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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 3  Петрово,  30.04.2015. године          Година: XXІІІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 

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

Петрово - Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 29.04.2015. године донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних сре-

дстава за подстицај произвођачима млијека 

који су у систему откупа млијека на по-

дручју општине Петрово  у износу од 0,03 

КМ за произведени и мљекарама испору-

чени литар млијека у 2014. години. Укупна 

испоручена количина млијека у 2014. 

години је 249375 литара. 
 

Члан 2. 

Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 7.481,25 КМ, ра-

споредит ће се следећим пољопривредним 

произвођачима млијека: 

ПЕТРОВО 

1. Стјепановић (Милан) Саво, 

ЈМБГ: 2707953122158, ............ 2.518,74 КМ 

(83958 литара) 

2. Недић (Милован) Радо, ЈМБГ: 

0406961122143, ........................    138,12 КМ 

(4604 литара) 

КАКМУЖ 

1. Богићевић (Новак) Раденко, 

ЈМБГ: 2509960122140, ...............   97,83 КМ 

(3261 литара) 

2. Ђурановић (Илија) Марија,  

ЈМБГ: 2408960127141, ............... 376,17 КМ 

(12539 литара) 

КАРАНОВАЦ 
1. Јанковић (Новак) Дарко, ЈМБГ: 

1909971122147, ......................   828,09 КМ 

(27603 литара) 

 

 

2. Кашиковић (Ђорђо) Обрад, 

ЈМБГ: 2903955122140, ................    17,01 

КМ   (567 литара) 

3. Трифковић (Цвијетин) Миленко, 

ЈМБГ: 1310949122142, ................  31,41 КМ 

(1047 литара) 

4. Живковић (Станко) Обрад, ЈМБГ, 

1408960122146, ........................... 138,48 КМ 

(4616литара) 

5. Нешковић (Богдан) Обрад, ЈМБГ, 

2602962122156, ...........................   84,78 КМ  

(2826 литара) 

ПОРЈЕЧИНА 

1. Ристић (Јеленко) Бојан, ЈМБГ: 

0701984180002, .....................  2.434,20 КМ 

(81140 литара) 

2. Лазаревић (Недељко) Радован, 

ЈМБГ: 1210948122160, ...........     401,22 КМ 

(13374 литара) 

3. Стевић (Бошко) Радован, ЈМБГ: 

2603955122147, .......................     415,20 КМ 

(13840 литара) 
 

Члан 3. 

Новчана средства за исплату по-

дстицаја из члана 2.ове Одлуке обезби-

једиће се из буџета општине Петрово за 

2015. годину, на терет конта 414140 - 

Субвенције привредницима и пољопри-

вредницима. 
 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-22/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

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

Петрово (Службени гласник општине Пе-

трово”, број 7/14-Пречишћени текст) a у 



Страна 2 - Број 3    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 30.04.2015. године 
 

вези са чланом 27. став 7. Одлуке о уређе-

њу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 12/14),  Скупштина општине Петрово, 

на  сједници одржаној 29.04.2015. године, 

донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНА-

ДЕ ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА ГРА-

ДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 1. 

 Ради стварања повољнијих услова 

за грађење ослобађају се плаћања накнаде 

за трошкове уређења градског грађеви-

нског земљишта у 2015. години, физичка и 

правна лица која као инвеститори граде 

нови објекат или врше реконструкцију, 

доградњу или надоградњу постојећег обје-

кта или легализацију бесправно изграђеног 

објекта. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово.“ 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-23/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

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

трово – Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), а у 

вези са чланом 17. става 2. Одлуке о уре-

ђењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 12/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 29.04.2015.  

године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДИЈЕЛА  

ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ 

МЕДИЦИНЕ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

„ОЗРЕН“ ПЕТРОВО БЕЗ НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 

            Даје се на трајно коришћење ЈЗУ 

Дом здравља „Озрен“ Петрово дио објекта 

амбуланте породичне медицине у Кара-

новцу изграђен на парцели означеној као 

к.ч. 214/2 уписана у ПЛ број 54 к.о. Ка-

рановац што у нарави чине следеће про-

сторије: предулаз, површине 8,53m2, вје-

тробран, површине 5,00m2, чекаоница, по-

вршине 23,26m2, ходник, површине 8,37m2, 

интервенције, површине 21,42m2, ордина-

ција 1, површине 15,53m2, простор за еле-

ктро котао, површине 2,63m2, соба за осо-

бље, површине 8,94m2, гардероба и WC за 

особље, површине 5,37m2, WC мушки, по-

вршине 3,86m2, WC женски, површине 

3,86m2, мини лабораторија, површине 

12,81 m2, остава, површине 2,46m2, без 

накнаде. 
 

Члан 2. 

          Власник објекта  са корисником обје-

кта задржава право заједничког кори-

шћења следећих просторија: предулаз, по-

вршине 8,53m2, вјетробран, површине 5,00 

m2, ходник, површине 8,37m2, WC мушки, 

површине 3,86m2 и WC женски, површине 

3,86m2. 
 

Члан 3. 

         ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 

сносиће трошкове комуналних услуга као 

и друге трошкове који настану кори-

шћењем дијела објекта из члана 1. ове 

одлуке а трошкови који настану кори-

штећем заједничких просторија из члана 2. 

ове одлуке сносиће власник и корисник 

објекта заједнички што ће бити регули-

саном уговором. 
 

Члан 4. 

         Међусобна права и обавезе по основу 

коришћења објекта из члана 1. ове одлуке 

ближе ће се регулисати уговором. 
 

Члан 5. 

         Одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања  у „Службеном  гласни-

ку општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-24/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

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

трово – Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14) а у 

вези са чланом 17. става 2. Одлуке о уре-



Страна 3 - Број 3    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 30.04.2015. године 
 

ђењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 12/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 29.04.2015.  го-

дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-

ВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ  МЈЕ-

СНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КАРАНОВАЦ 
   

Члан 1. 

 Додјељују се Мјесној заједници Ка-

рановац  на коришћење пословни простор, 

(бивши простор мјесне канцеларије-мати-

чара) у приземљу објекта  изграђеног на 

парцели означеној као к.ч. број 1240 к.о. 

Карановац, на период од 3 (три) године. 
 

Члан 2. 

      Пословни простор из члана 1. ове 

одлуке даје се на коришћење без накнаде. 
 

Члан 3. 

       Трошкови електричне енергије као 

и остали комунални трошкови који наста-

ну коришћењем пословног простора из 

члана 1. ове одлуке падају на терет буџета 

општине Петрово. 
 

Члан 4. 

     Међусобна права и обавезе по осно-

ву коришћења пословног простора из чла-

на 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: 01-022-25/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

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

трово – Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), а у 

вези са чланом 17. става 2. Одлуке о уре-

ђењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 12/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 29.04.2015.  го-

дине, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-

ВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ  

МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОРЈЕЧИНА 
  

Члан 1. 

 Додјељује се Мјесној заједници По-

рјечина  на коришћење пословни простор,  

изграђен на парцели означеној као к.ч. број 

1404 уписана у посједовни лист број 62 

к.о. Порјечина, укупне површине 45,54 m2 

на период од 3 (три) године. 
 

Члан 2. 

      Пословни простор из члана 1.ове 

одлуке даје се на коришћење без накнаде. 
 

Члан 3. 

       Трошкови електричне енергије као 

и остали комунални трошкови који наста-

ну коришћењем пословног простора из 

члана 1. ове одлуке падају на терет буџета 

општине Петрово. 
 

Члан 4. 

     Међусобна права и обавезе по осно-

ву 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: 01-022-26/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

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

трово – Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), а у 

вези са чланом 17. става 2. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљи-

шту („Службени гласник општине Петро-

во“ број 12/14), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана  29.04. 

2015. године, донијела   је 
 



Страна 4 - Број 3    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 30.04.2015. године 
 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-

ВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ  

МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КАЛУЂЕРИЦА 

  

Члан 1. 

                  Додјељују се  Мјесној заједници 

Калуђерица на коришћење пословни про-

стор, површине 32,00 m2 (бивши простор 

учионице) у приземљу објекта изграђеног 

на парцели означеној као к.ч. број 3380 к.о. 

Петрово, на период од 3 (три) године. 

 

Члан 2. 

      Пословни простор из члана 1. ове 

одлуке даје се на коришћење без накнаде. 

 

Члан 3. 

       Трошкови електричне енергије као 

и остали комунални трошкови који наста-

ну коришћењем пословног простора из 

члана 1. ове одлуке падају на терет буџета 

општине Петрово. 

 

Члан 4. 

     Међусобна права и обавезе по осно-

ву 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: 01-022-27/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

7. 

 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

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

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

Петрово – Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), а у 

вези са чланом 17. става 2. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљи-

шту („Службени гласник општине Петро-

во“ број 12/14) Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 29.04. 

2015.  године, донијела   је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-

ВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ  

МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КАКМУЖ 
   

Члан 1. 

           Додјељују се Мјесној заједници Ка-

кмуж на коришћење пословни простор у 

надограђеном дијелу објекта старе школе у 

Какмужу, изграђен на парцели означеној 

као к.ч., број 1443/1 к.о.Какмуж на период 

од 3 (три) године. 
 

Члан 2. 

        Пословни простори из члана 1.ове 

одлуке дају се на коришћење без накнаде. 
 

Члан 3. 

       Трошкови електричне енергије као 

и остали комунални трошкови који наста-

ну коришћењем пословних простора из 

члана 1. ове одлуке падају на терет буџета 

општине Петрово. 
 

Члан 4. 

 Међусобна права и обавезе по 

основу коришћења пословних  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: 01-022-28/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 30. алинеја 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05и 98/13) и  члана 36. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“,број 7/14-Пречишћени 
текст) Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 29.04.2015. годи-
не, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
НА КОРИШЋЕЊЕ НЕКРЕТНИНА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
 

Члан 1. 

У  Одлуци о давању на коришћење 
некретнина без накнаде („Службени 
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гласник општине Петрово“, број 8/14) у 
члану 1. мијења се  текст „к.ч. број 3380 
Озрен-хотел кафана површине 208 m2“  и 
гласи „к.ч. број 3380 Озрен-хотел кафана у 
површини од  176 m2“.   
 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гла-
снику општине Петрово”. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-29/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник 

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

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

Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број 7/14-Пречишћени текст), а у 

вези са чланом 6. Одлуке о давању на 

управљање и кориштење објеката културе 

у општини Петрово ЈП-у „Центар за 

културу и образовање“ Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

4/13), Скупштина општине Петрово, на сје-

дници одржаној дана  29.04.2015.  године, 

донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ  

ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 

          Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о коришћењу пословног простора 

без накнаде ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово са Мјесном 

заједницом Сочковац на период од три 

године. 
 

Члан 2. 

         Простор који се уступа на кори-

шћење без накнаде Мјесној заједници Со-

чковац је простор површине 28,02m2 (ра-

нија просторија кафане) у Дому културе у 

Сочковцу изграђен на к.ч. 1391/ 9 к.о. Со-

чковац. 
 

Члан 3. 

          ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово ће са корисником 

простора Мјесном заједницом Сочковац  

закључити уговор из члана 1. ове Одлуке у 

складу са Одлуком о давању на управљање 

и кориштење објеката културе у општини 

Петрово ЈП-у „Центар за културу и обра-

зовање“ Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 4/13). 
 

Члан 4. 

       Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-30/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

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

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14-Пречишћени текст), а у вези 

са чланом 6. Одлуке о давању на упра-

вљање и кориштење објеката културе у 

општини Петрово ЈП-у „Центар за културу 

и образовање“ Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 4/13), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 29.04.2015.  године, дони-

јела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ  

ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 

          Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о коришћењу пословног простора 

са заједничким просторијама, без накнаде 

ЈУ „Културно-туристички и спортски це-

нтар“ Петрово са Мјесном заједницом Пе-

трово на период од три године. 
 

Члан 2. 

 Просторије које се уступају на ко-

ришћење без накнаде Мјесној заједници 

Петрово су просторије у Дому културе у 

Петрову и то: 

1. Простор број 85 остава за вањску 

бину, 16,00m2 

  и заједничке просторије: 

1. Простор број 84 ходник, 2,70m2 

2. Простор број 76,77 и 79 предпро-

стор, 5,40m2 
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3. Простор број 78 WC, 1,27m2 

4. Простор број 80 WC, 1,27m
2
. 

 

Члан 3. 

       ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“  Петрово ће са корисником 

простора Мјесном заједницом Петрово за-

кључити уговор из члана 1. ове Одлуке у 

складу са Одлуком о давању на управљање 

и коришћење објеката културе у општини 

Петрово ЈП-у „Центар за културу и обра-

зовање“ Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 4/13). 
 

Члан 4. 

         Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-31/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

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 36. Статута општине Пе-

трово – Пречишћени текст („Службени 

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

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 29.04.2015. године донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-КУЛТУР-

НЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВАСКРШЊИ 

КРОС- ОЗРЕН 2015“ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о организацији спортско-културне 

манифестације „Васкршњи крос- Озрен 

2015“ („Службени гласник општине Пет-

рово“, број: 2/15). 
 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу oсмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.                                    
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-32/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

 

12. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

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

трово- Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), а у вези 

са чланом 8. став 5. Одлуке о извршењу 

буџета општине Петрово за 2015. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број: 15/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 29.04.2015. 

године донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕ-

ЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА 
 

Члан 1. 

            Одобравају се новчана средства у 

износу до 6.210,00 КМ за следеће намјене: 

1. набавка канцеларијског намје-

штаја (столова, столица и комода) за седам 

мјесних канцеларија на подручју општине 

Петрово и 

2.  набавка металних табли са на-

тписом мјесних заједница 
 

Члан 2. 

Новчана средства из члана 1. ове 

Одлуке обезбиједиће се из буџета општине 

Петрово реалокацијом средстава, како сли-

једи: 

са конта 511133 -Издаци за приба-

вљање моста на ријеци Јадрини: 

- на конто 511321-Издаци за наба-

вку канцеларијског намјештаја (канцела-

рије МЗ-а) у износу до 5.860,00 КМ, 

- на конто 516148-Издаци за залихе 

осталог ситног инвентара-металне табле са 

натписом мјесних заједница, у износу до 

350,00 КМ. 
 

Члан 3. 

            За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-33/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 



Страна 7 - Број 3    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 30.04.2015. године 
 

13. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

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

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

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

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 29.04.2015. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТА-

ВА ЈКП „ВОДА“ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о одо-

бравању новчаних средстава ЈКП „Вода“ 

Петрово број: 01-022-49/14 од 14.05.2014. 

године („Службени гласник општине Пет-

рово“ број  5/14). 
 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-34/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Петрово- Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), а у 

вези са чланом 8. став 5. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину  („Службени гласник општине Пе-

трово“ број: 15/14), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 29.04. 

2015. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

           Одобравају се новчана средства у 

износу од 7.200,00 КМ, ЈКП „Вода“ Пе-

трово, на име уградње 697 комада мјерних 

инструмената за утрошак воде (водомјера) 

физичких и правних лица на подручју 

општине Петрово. 

Члан 2. 

           Новчана средства из члана 1. ове 

Одлуке обезбиједиће се из буџета општине 

Петрово реалокацијом средстава са конта 

511133-Издаци за прибављање моста на 

ријеци Јадрини, на конто 415222- Текући 

грантови јавним нефинансијским субје-

ктима. 
 

Члан 3. 

            За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 

 

Члан 4. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-35/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

15. 

            На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник 

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

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

закона Босне и Херцеговине (''Службени 

гласник Босне и Херцеговине'' број: 23/01, 

07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08 , 32/10, 18/13 и 7/14), 

члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 41/03), члана 7. Упутства о утвр-

ђивању квалификација, броја и именовању 

чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини (''Слу-

жбени гласник Босне и Херцеговине'' број: 

9/10, 37/10 и 74/11), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Петровo'' 

број: 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 29.04.2015. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНОВА ОПШТИ-

НСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

            Објављује се Јавни оглас за избор и 

именовање три члана Општинске изборне 

комисије Петрово. 
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            Јавни оглас из става 1. овог члана 

биће објављен у: „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу 

великог тиража доступном најширој ја-

вности.  

           Јавни оглас остаје отворен осам дана 

рачунајући од дана посљедњег објављи-

вања у гласилу из става 2. овог члана. 
 

Члан 2. 

Мандат чланова Општинске избор-

не комисије траје седам година а тече од 

дана давања сагласности Централне избор-

не комисије Босне и Херцеговине на одлу-

ку о именовању чланова комисије, доне-

сену од стране Скупштине општине Петро-

во.    
        

Члан 3. 

             Кандидати за чланове Општинске 

изборне комисије Петрово морају испу-

њавати опште услове прописане  Законом 

о министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске и посебне 

услове прописане чланом 2.2, 2.3 и 2.14 

Изборног закона Босне и Херцеговине и 

чланом 2. и 3. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне једи-

нице у Босни и Херцеговини, као и 

напомену о потребној полној и наци-

оналној структури. 
 

Члан 4. 

            Поступак избора по јавном огласу 

провешће Комисија за избор чланова 

Општинске изборне комисије, именована 

од стране Скупштине општине Петрово у 

складу са чланом 9. Закона о мини-

старским владиним и другим именова-

њима Републике Српске.  
 

Члан 5. 

            Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гла-

снику Општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-36/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“број 7/14), а у 

вези са чланом 8. став 5. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број: 15/14), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 29.04. 

2015. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА МАНАСТИРУ У ОЗРЕНУ 
 

Члан 1. 

            Одобравају се новчана средства у 

износу од 15.000,00 КМ на име капиталне 

помоћи Манастиру „Светог Оца Николе“ у 

Озрену за санацију и реконструкцију 

објекта бившег рударског одмаралишта 

„Мрамор“ у Калуђерици. 

 

Члан 2. 

      Средства из члана 1. ове одлуке 

обезбиједиће се из буџета општине Пе-

трово реалокацијом буџетских средстава, 

са конта 511133 - Издаци за прибављање 

моста на ријеци Јадрини у износу од 

15.000,00 КМ на конто 415234 - Капитални 

грантови етничким и вјерским организа-

цијама и удружењима - Манастир „Свети 

Отац Никола“ у Озрену, а исплата сре-

дстава ће се извршити у четвртом кварталу 

текуће године. 
 

Члан 3. 

      За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
                                                            

Члан 4. 

        Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-37/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 18/05 

и 98/13), члана 18. став 2. Закона о јавним 

путевима - Пречишћени текст („Службени 

гласник Републике Српске“ број 16/10), 

члана 36. Статута општине Петрово - 

Пречишћени текст („Службени гласник 
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општине Петрово“ број 7/14), а у вези са 

чланом 26. став 1. Одлуке о локалним 

путевима и улицама („Службени гласник 

општине Петрово“ број 5/07), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 29.04.2015.  године, донијела је  
  

П Р О Г Р А М 

САНАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2015. 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 пре-

лазима. 

      Такође је прописано да се јавни пу-

теви морају одржавати у таквом стању које 

омогућава вршење трајног, безбиједног и 

несметаног саобраћаја за који су путеви 

намијењени. 

      У складу са чланом 89. Закона о шу-

мама („Службени гласник Републике 

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

ри 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 2015. 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 права-

ца на подручју општине Петрово у 2015. 

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 пра-

вцима, прочишћавање одводних канала  

као и санацију  дијела појединих асфа-

лтираних  путних праваца, израду нових 

асфалтних застора и поправку банкина. У 

зависности од динамике реализације Про-

грама санације и одржавања локалних пу-

тних праваца на подручју општине Pетрово 

у 2015. години Одјељење ће вршити измје-

не и модификације предложеног Програма 

у складу са потребама и расположивим 

средствима. 
 

I - Текуће одржавање локалних 

улица и путева по мјесним заједницама  
 

     МЗ  КАРАНОВАЦ   

Програмом   је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца : 

1. Пут уз Прењу 

- извести и разгрнути 70 м3 ровље-

ног камена на макадамском дијелу пута, 

2. Пут Грабова коса - I  

- извести и разгрнути 60 м3 ровље-

нога камена на макадамском дијелу пута, 

3.  Пут за Грабову косу – II до куће 

Луке Драгичевић  

- извести и разгрнути 80 м3 ровље-

ног камена, 

4. Пут за Раковиће  

- извести и разгрнути  60 м3 ровље-

ног камена, 

5. Пут за Сочковац преко Субашиног 

потока  

- извести и разгрнути 100 м3 ровљеног 

камена, 
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- прочишћавање одводног канала у 

дужини од 400 м, 

6. Пут за Гробље у Карановцу  

- извести и разгрнути  20 м3 ровље-

ног камена, 

- прочистити одводни канал у ду-

жини од 200 м, 

7. Пут од „ЛИМЕХА“ низводно до 

моста на Прењи  

- извести и разгрнути 40 м3 ро-

вљенога камена, 

8. Пут од ресторана „ЛИКА“ до 

пута Л007, 

- извести и разгрнути 40 м3 ровље-

нога камена, 

9. Пт од пута уз Прењу до куће до 

куће Спасоја Ристича  

- извести и разгрнути 40 м3 ровље-

нога камена, 

10. Пут за Сочковац преко Илијиног 

брда, 

- извести и разгрнути 80 м3 ровље-

ног камена, 

11. Пут од куће Б.Марушића до Ла-

заревића (Мецића) 

- извести и разгрнути 50 м3 ровље-

нога камена, 

 

    ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

- извожење и разгртање  ровљеног 

камена       640 м3 x  800 КМ =  5120,00 КМ 

- чишћење одводног канала                                            

        600 м   x 1,50 КМ =   900,00 КМ 

УКУПНО  =                   6020,00 КМ 

 

    МЗ  СОЧКОВАЦ   
Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

  12. Пут за гробље „ЗОРИЋИ „ 

     - извести и разгрнути 100 м3 ровље-

ног камена, 

  13. Пут Кисељак –Савановићи-Са-

рића брдо  

     - извести и разгрнути  60 м3 ровље-

ног камена, 

  14. Пут за гробље „ ПОПОВИЋИ „ 

    - извести и разгрнути  50 м3 ровље-

ног камена, 

15. Пут Сочковац- Какмуж преко 

Врле стране  

    - извести и разгрнути 120 м3 ро-

вљеног камена,  

    - прочистити одводни канал у ду-

жини од 400 м, 

16. Пут за Петровиће и Поповиће 

преко глиништа  

    - извести и разгрнути 60 м3 ро-

вљеног камена, 

    - прочистити одводни канал у ду-

жини од 200 м, 

17. Пут Мала Ријека –Јовићи-Цви-

јановићи  

    - извести и разгрнути 100 м3 ро-

вљеног камена, 

18. Пут уз Велику Ријеку, макада-

мски дио до кућа Мајсторовића  

     - извести и разгрнути 20 м3 ровље-

нога камена, 

     - прочистити одводни канал у ду-

жини од 150 м, 

19. Пут од пута кроз центар до кућа 

Ђурића, Лазића и Михајловића  

      - прочистити одводни канал у ду-

жини од 160 м. 
  
      ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

    -  извожење и разгртање ровњеног 

камена    510 м3  X  8,00 КМ = 4080,00 КМ 

-  чишћење одводни канала                                              

910 м    X  1,50 КМ  =    1365,00 КМ 

У К У П Н О   =            5445,00 КМ 

 

   МЗ   КАКМУЖ   
  Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

20. Пута за  гробље „ПОТОЧАНИ“ 

    - извести и разгрнути 50 м3 ро-

вљеног камена, 

21. Пут до гробља код Цркве  

    - прочистити одводни канал у ду-

жини од 100 м, 

22. Пут Центар-Којићи-Врла страна  

    - прочистити одводни канал у ду-

жини од 300 м, 

  23. Пут за Волујак  

    - прочистити одводни канал у дужи-

ни од  400 м, 

24. Пут за Мекиљицу  

    - прочистит одводни канал у дужи-

ни од 500 м. 
     
      ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

      -  извожење и разгртање ровљеног 

камена     50 м3  X  8,00 КМ  =   400,00 КМ 

-  чишћење одводни канала       

1300 м  X   1,50 КМ  =   1950,00 КМ 

            У К У П Н О    =           2350,00 КМ 
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МЗ ПЕТРОВО   
Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

25. Пут за  гробље „БРЂАНИ“ 

(улица Милоша Обилића) 

   - извести и разгрнути 100 м3 ро-

вљеног камена, 

    - прочишћавање одводних  канала 

у дужини од 400 м, 

26. Пут Бисићи-Мушића ријека  

    -  извести и разгрнути 60 м3 ро-

вљеног камена, 

    -  прочистити одводни канал у ду-

жини 150 м, 

27. Пут за Блажиће 

    - извести и разгрнути 40 м3 ровље-

ног камена, 

28. Улица Николе Тесле  

    -  извести и разгрнути 50 м3 ровље-

ног камена, 

29. Улица Краља Драгутина (мака-

дамски дио) 

   - извести и разгрнути 80 м3 ровље-

ног камена, 

    - прочистити одводни канал у ду-

жини од 200 м. 

30. Улица  Видовданска  

     - извести и разгрнути 40 м3 ровље-

нога камена,  

31. Улица Манастирска  

     -  извести и разгрнути 40 м3 ровље-

ног камена, 

32. Улица Њемањића 

     - извести и разгрнути 30 м3 ровље-

нога камена,  

33. Пут за гробље „ ЛУЖАНЕ“ 

     - прочистити одводни канал у ду-

жини од 200 м,  

 34. Улица  9. Јануара  

    - извести и разгрнути 30 м3 ровље-

нога камена. 
 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

- извожење и разгртање ровљеног  

камена    470 м3  X  8,00 КМ = 3760,00 КМ 

- прочишћавање одводних канала                        

950 м   X 1,50 КМ =      1425,00 КМ          

УКУПНО  =                 5185,00 КМ 
               

МЗ  ПОРЈЕЧИНА   
Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

35.  Пут до гробља у Порјечини 

       - извожење и разгртање 20 м
3
  

ровљеног камена, 

36.  Пут уз Поникву  

         - извожење и разгртање 50 м
3
 ро-

вљеног камена, 

   37.  Пут за Бјелане  

         - извожење и разгртање 100 м3  ро-

вљеног камена, 

         - прочишћавање одводног канала у 

дужини од 100 м, 

    38. Пут за Бјелене кроз Маријано-

виће  

         - извожење и разгртање 50 м3 ровље-

ног камена,  

    39.  Пут Молитвиште-Ђукићи  

          - извожење и разгртање 20 м3 ровље-

ног камена, 

  40. Пут Мрачај-Селиште –Којићи  

       -  извожење и разгртање 20 м3 ро-

вљеног камена, 

41. Пут за Миричину (макадамски 

дио) 

       - извожење и разгртање 50 м3  ро-

вљеног камена,  

    42. Пут Порјечина –Петрово 

          - прочистити одводни канал у дужи-

ни од 400 м. 
 

           ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

          - извожење и разгртање  ровљеног 

камена           310 м3  X  8,00 КМ = 2480,00 

КМ 

-  прочишћавање одводних  канала                        

500 м   X  1,50 КМ   =       750,00 КМ                                                                                                     

УКУПНО     =                 3230,00 КМ 

                                                                              

МЗ  КРТОВА   
Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних  праваца: 

43. Пут  Кртова-Порјечина 

- прочишћавање одводних  канала  у 

дужини од 1200 м, 

            - поправка  банкина у дужини од 400 

м,   

       44. Пут до Основне школе  

            - извести и разгрнути 20 м3 ровље-

нога камена,  

       45. Пут за засеок Лукиће, макада-

мски дио пута 

            - извести и разгрнути 40 м3 ровље-

нога камена  

       46. Пут уз Ријеку Киковачу до куће 

Миладина Ђурановић, макадамски дио пута 

            - извести и разгрнути 40 м3 ровље-

нога камена. 
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ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ 

РАДОВА  

- извести и разгрнути ровљенога 

камена   100 м3 x 8,оо КМ  =      800,00 КМ 

- прочишћавање одводних  канала                           

1100 м  X 1,50 КМ  =                 1650,00 КМ 

- поправка  банкина 400 м  X 1,00                     

                             КМ =   400,00 КМ 

          УКУПНО      =             2850,00 КМ 

 

  МЗ  КАЛУЂЕРИЦА 

Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних  праваца: 

      47. Пут  М.Киковац-Ровине-Врела  

         - извести и разгрнути 100 м
3
 ро-

вљеног камена, 

        - прочишћавање одводног  канала у 

дужини од  300 м, 

     48. Пут до гробља  „ ВРЕЛА“ 

         - извести и разгрнути 40 м3 ро-

вљеног камена, 

     49. Пут Калуђерица-Наруци-Врела  

         - извести и разгрнути 150 м3 ро-

вљеног камена, 

         - прочишћавање одводног канала у 

дужини од 500 м, 

     50. Пут уз Пољану за Цвијановиће  

         - извести и разгрнути 80 м3 ро-

вљеног камена, 

     51.  Пут Калуђерица –Ступари – 

Пањик 

         - прочишћавање одводног канала у 

дужини од 500 м. 

  

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

  -  извожење и разгрнутање  ровље-

ног камена 370 м3  X  8,00 КМ =  2960,00 

КМ 

  -  прочишћавање одводних канала                        

               1300 м   X 1,50 КМ =  1950,00 КМ 

            УКУПНО =                   4910,00 КМ 

 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ 

СРЕДСТАВА  ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВА-

ЊЕ ЛОКАЛНИХ УЛИЦА И ПУТЕВА 

 

1. МЗ  КАРАНОВАЦ = 6020,00 КМ 

2. МЗ  СОЧКОВАЦ    = 5445,00 КМ 

3. МЗ  КАКМУЖ        = 2350.00 КМ 

4. МЗ  ПЕТРОВО       = 5185,00 КМ 

5. МЗ  ПОРЈЕЧИНА  =  3230,00 КМ 

6. МЗ  КРТОВА         =  2850,00 КМ   

7. МЗ КАЛУЂЕРИЦА=4910,00 КМ     

                             СВЕГА   =  29990,00 КМ 

 

IΙ- План инвестиционог одржавања 

локланих улица и путева  

 

      Овим планом предвиђена су инве-

стициона улагања на поправци  и санацији 

следећих путних праваца  како слиједи: 

 

 

1. Пут Карановац-Грачаница, поред бензинске пумпе „РИКА“, санација пута 

асфалта     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте радова  

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ . 

Износ  КМ 

без  ПДВ . 

  1. Пересвлачење дијела пута  са 

асфалтном масом БНС 16  дебљ- 

ине од 5 цм , уз претходну прип- 

рему  исијецања, чишћења  и 

премазивања  са битуменском  

масом у количини од 0,30-0,50 

кг/м2 . 

 

 

 

  м2 

  

 

 

 

     420 

 

 

 

 

        17,00 

 

 

 

 

   7140,00 

    

   2. Довоз и уградња тампона од  

дробљеног каменог агрегата , са 

сбијености тампона  да  опит  

кружном плочом Ф300 мм показ- 

ује резултате стишљивости угра- 

ђеног тампона од 80 Н/мм2 . 

 

 

 

 

   м3 

 

 

 

 

       20 

 

 

 

 

        21,00 

 

 

 

 

     420,00 

   

   3. 

Довоз и уградња носивог слоја 

асфалта БНС-22 , у слоју од 7 цм 

дебљине , а све према условима 

 

 

  м2 

 

 

    320 

 

 

        22,00 

 

 

   7040,00 
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и стандардима У.Е.9.020.10. за 

грађење путева  

 

                                                                                                  У К У П Н О   14600,00 

                                                                                                  + 17%  ПДВ     2482,00 

                                                                                                   С В Е Г А   17082,00 

 

 

2. Пут кроз центар од прелаза пруге до раскршћа Велика и Мала ријека, санација 

асфалта и чишћење корита ријеке  
 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врста посла 

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

 цијена  КМ 

Износ  КМ 

без ПДВ. 

  1. Чишћење корита ријеке и утовар 

ископаног матријала Ровокопач. 

 
 mh 

 

    35 

 

     70,оо 

 

     2450.оо 

  2. Одвоз очишћеног матријала на 

локлану депонију Камионом . 

 

  м3 
 

   410 

 

       3,оо 

 

     1230,оо 

  3. Уклањање оштећеног дијела  

асфалта , довоз и уградња тамп- 

она од дробљенога каменога 

агрегата  са сбијеношћу уграђен- 

ога тампона да опит кружном 

плочом Ф300 мм даје резултат 

стишљивости од 80 Н/мм2 . 

 

 

 

  м3 

  

 

 

 

     70 

 

      

 

     21,оо 

 

     

 

      1470,оо 

  4. Довоз и уградња носивог слоја  

асфалта  од масе БНС 22, у слоју 

од 7 цм дебљине , а све према 

стандардним и условима  за 

грађење путева . 

 

 

   

 

   м2 

 

  

 

 

    150 

 

 

 

 

        22,оо 

 

 

 

 

    3300,оо 

                                                                                                           УКУПНО    8450,оо 

                                                                                                       + 17%  ПДВ    1436,50 

                                                                                                            СВЕГА    9886,50 

 

 

3. Улица  Бисићка, санација асфалтног пута. 
 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте посла 

  Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ 

Износ  КМ 

без  ПДВ 

  1 . Довоз и уградња тампона од 

дробљенога каменога агрегата  

са збијеношућу тампона да опит 

кружном плочом Ф300 мм даје 

резултате  80 Н/мм2 , стишљи- 

вост уграђеног тампона . 

 

 

 

  м3 

 

 

 

 

    12 

 

 

 

 

      21,оо 

 

 

 

      252,оо 

  2. Довоз и уградља  асфалта од 

масе БНС 22  у слоју дебљине  

од 7 цм , а све према стандарду 

и условима за грађење путева . 

 

 

  м2 

 

 

     114 

 

 

     22,оо 

 

 

    2508,оо 

                                                                                                        УКУПНО     2760,00 

                                                                                                      + 17 % ПДВ       469,20 

                                                                                                         СВЕГА     3229,20 
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4. Пут за Ивановиће, санација асфалт крпање ударни рупа и одрона на путу. 

 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте радова  

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ . 

Износ  КМ 

без  ПДВ . 

   1. Ископ земље у матријалу III 

карегорије у дужини 22 м , 

ширини  3 м.  и дубини 3,5 м. 

 

   м3 
 

    231 

 

      4,оо 

 

     924,оо 

   

   2. 

 Бетонирање темељне траке 

димензије 20м x  2,60 м x 0,55 м 

бетоном МБ 30, у ископаном  и 

припремљеном терену . 

 

 

  м3 

 

 

   28,60 

 

 

    150,оо 

 

 

  4290,оо 

 

   3. Загртање темеља након бетони- 

рања са ископаном  земљом  и 

са потребним  планирањем . 

 

 

  
м3 

 

 

    200 

 

 

       4,оо 

 

 

     800,оо 

   4. Бетонирање АБ зида димензије 

дужине 20 м , висине 2,72 м и 

дебљине 0,50 м у дољем дијелу 

зида и 0,20 м  од бетона МБ 30, 

са потребном оплатом и вибрир- 

ањм . Зид радити у сегментима 

дужине од по 4 м . 

 

 

 

 

 

  м3 

 

 

 

 

    18.50 

 

 

 

 

    225,оо 

 

 

 

 

   4162,50 

   5. Уградња потребне арматуре    кг     1377         1,70    2340,90 

    

   6. 

Уградња „Барбакана“ од ПВЦ 

цијеви Ф 110 мм дужионе 40 цм . 

 

 ком 

 

    40 

 

         2,00 

 

       80,00 

                 УКУПНО  ЗА ИЗРАДУ  ПОТПОРНОГ  ЗИДА   12597,40 

  7. Израда новога носивог асфалта  

дебљине 7 цм од асфалате масе 

БНС 22, на изграђеном дијелу 

потпорнога зида . 

 

   м2 
 

     60 

 

       22,оо 

 

     1320,00 

  8. Довоз и уградња тампона за 

израду новог слоја асфалта на 

дијелу гдје је изграђен потпорни 

зид , да стишљивост уграђенога 

тампона буде 80 Н / мм“ . 

 

 

  м3 

 

 

     10 

 

 

      21 

 

 

      210,00 

                     УКУПНО ЗА  АСФАЛТИРАЊЕ        1530,00 

                                                                                                 У К У П Н О   14127,40 

                                                                                                  +  17%  ПДВ     2401,66 

                                                                                                  С В Е Г А   16529,06 

 

5. Пут Порјечина – Кртова, санација асфалтног дијела пута 

 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте радова  

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ . 

Износ  КМ 

без  ПДВ . 

   1. Исијецање и уклоњање асфалта 

на оштећеном дијелу пута . 

 

   м2 
 

    110 

 

      1,00 

 

     110,00 

   

   2. 

Довоз и уградња тампона од  

дробљеног каменога агрегата са 

збијеношћу тампона да опит 

кружном плочом Ф300 мм даје 

резултат 80 Н/мм2  стишљиво- 

сти уграђенога тампона . 

 

 

  м3 

 

 

     20 

 

 

     21,00 

 

 

     420,00 

 

   3. Довоз и уградња асфалта од масе     
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БНС 22 дебљине 7 цм , а све по 

условима и стандардима за гра- 

ђење путева . 

 

 
 м2 

 

     110 

 

      22,00 

 

   2420,00 

                                                                                                      УКУПНО    2950,00 

                                                                                                    + 17%  ПДВ      501,50 

                                                                                                          СВЕГА    3451,50 

 

6. Пут Школа-Мрачај-Селиште – Којићи, санација одрона на путу у дужини 50 м. 

 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте радова  

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ . 

Износ  КМ 

без  ПДВ . 

   1. Изравнавање клизишза и уклањ- 

ање вишка земље Ровокопачем. 

 

   mh 
 

     10 

 

      70,00 

 

      700,00 

   

   2. 

Утовар и довоз крупнога камена  

 за уградњу у одрон . 

 

 

  м3 

  

 

    150 

   

 

        9,00 

  

 

    1350,00 

   3. Уградња крупног камена у одрон 

Ровокопачем 

 
   mh 

 

    12 

 

 

       70,00 

  

 

      840,00 

 

 

   4. 

Довоз и уградња ситнога камена 

 на пут и у одрон 

 

   м3 
 

     60 

 

         8,00 

 

      480,00 

   5. Ископ одводнога канала у дужи- 

ни од 200 м . 

 

   м 
 

     200 

 

         3,00 

 

      600,00 

                                                                                                      УКУПНО    3970,00 

                                                                                                    + 17%  ПДВ      674,90 

                                                                                                          СВЕГА    4644,90 

 

ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ОДР-

ЖАВАЊА ЛОКЛАНИХ  ПУТЕВА И УЛИЦА: 

 

1. Пут Карановац-Грачаница .................................................................17082,00 КМ 

2. Пут кроз центар Сочковца до раскршћа Велике и Мале ријеке.......9886,50 КМ 

3. Пут за  Ивановиће ...............................................................................16529,06 КМ 

4. Бисићка улица ......................................................................................3229,20  КМ 

5. Пут Порјечина-Кртова ........................................................................3451,50  КМ                   

6. Пут Школа-Мрачај-Којићи..................................................................4644,90  КМ 

                                                                                                        УКУПНО  =   54823,16 КМ                                   

                              

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕ-

СТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ УЛИЦА И ПУТЕВА У 2015. ГОД. 

 

1. ВРИЈЕДНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ..........    29990,00  КМ 

 

2. ВРИЈЕДНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊЕ ..........   54823,16  КМ 

 

                                                                                              СВЕГА      =   84813,16  КМ 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                                                                                                         Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-38/15 

Датум: 29.04.2015.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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18. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 36. Статута 

општине Петрово - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/14) у вези са чланом 12, 16, 17, 18 и 

19. Закона о спорту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 

и 102/08) и чланом 3, 4 и 5. Правилника о 

категоризацији спортова са номенклатуром 

спортских грана и грана спорта у Ре-

публици Српској („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 74/09), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 29.04.2015. године, донијела је  

         
П Р О Г Р А М  

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2015. ГОДИНУ 

          

    I – ОПШТИ УСЛОВИ 

 У складу са одредбама члана 57. 

Закона о спорту („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 

102/08) спортске организације, спортска 

удружења, спортска друштва и спортски 

савези, стичу својство правног лица упи-

сом у регистар који води надлежни суд на 

чијем подручју спортска организација има 

сједиште.  

 Право обављања спортских акти-

вности и дјелатности, спортске органи-

зације стичу након уписа у регистар на-

длежног регистрационог суда на чијем по-

дручју спортска организација има сједи-

ште, као и уписа који води министарство 

надлежно за послове спорта. 

 Спортске организације које својим 

програмима аплицирају за коришћење 

средстава из буџета општине Петрово пла-

нираних за финансирање спорта и физичке 

културе, треба да испуњавају следеће 

опште услове прописане Законом о спорту: 

1.  Да је извршена регистрација и 

упис спортске организације у судски 

регистар код надлежног суда; 

2.  Да је извршен упис у спортски 

регистар код Министарства породице, 

омладине и спорта у Влади Републике 

Српске; 

3.  Да је извршено усклађивање ста-

тута и осталих нормативних аката са 

одредбама Закона о спорту за спортске 

организације регистроване прије ступања 

на снагу Закона о спорту, те да имају код 

надлежног суда ажуран упис  лица  

овлаштеног за  заступање; 

4.  Да је извршена пријава и реги-

страција спортске организације у Пореској 

управи Републике Српске;  

5.  Да спортска организација има го-

дишњи План и програм рада, разматран и 

усвојен од надлежног органа спортске 

организације;  

6.  Да се воде пословне књиге у 

складу са законским прописима;  

7.  Да испуњавају остале услове у 

складу са правилницима и нормативним 

актима гранских спортских савеза Репу-

блике Српске, Босне и Херцеговине и 

међународних спортских организација. 

 

II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА  И ФИ-

НАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

На основу члана 19. Закона о спо-

рту („Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), 

члана 3, 4, и 5. Правилника о катего-

ризацији спортова са номенклатуром спор-

тских грана и грана спорта у Републици 

Српској („Службени гласник Пепублике 

Српске“,број 74/09), а у складу са општим 

и материјалним условима развијености 

спорта у општини Петрово, спортским ре-

зултатима, традицијом, организацијом, ра-

звијености спортске гране, те категори-

зацијом спортова у Републици Српској, 

спортови и спортске организације општине 

Петрово разврставају се према следећој 

категоризацији спортских организација 

општине Петрово за 2015. годину: 
 

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације прве кате-

горије разврставају се спортске органи-

зације општине Петрово које поред 

општих услова испуњавају и следеће кри-

терије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој категорији спортова на основу 

Правилника о категоризацији спортова са 

номенклатуром спортских грана и грана 

спорта у Републици Српској („Службени 

гласник РС“ број 74/09); 

- Да у свом раду имају заступљене  
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све такмичарске селекције; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку 

културу и друге сегменте друштвеног жи-

вота општине Петрово; 

- Да представљају по организацији, 

стручном раду, броју селекција и спор-

тиста, носиоце развоја спорта општине 

Петрово; 

- Да имају континуитет напредо-

вања и постигнутих спортских резултата у 

најмање предходне двије године; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом и спортском тради-

цијом од најмање 20 година; 

- Да су спортске организације које  

се такмиче у најмање другостепеном рангу 

такмичења Републике Српске. 

 

На основу предходних критерија у 

спортску организацију прве категорије 

сврстава се ФК „Озрен“ Петрово.    

 

За годишњи програм ФК „Озрен“ 

Петрово из буџета општине издвојит ће се 

24.500,00 КМ или 43,52%,  од укупних сре-

дстава  намијењених за финансирање спор-

тских организација а усмјерених преко ЈУ 

„Културно-туристички и спортски центар“ 

Петрово. 
 

2. СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације друге кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају и 

следеће критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој или другој категорији спор-

това на основу Правилника о кате-

горизацији спортова са номенклатуром 

спортских грана и грана спорта у Репу-

блици Српској; 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку ку-

лтуру и друге сегменте друштвеног живота 

општине Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 5 година. 
 

На основу предходних критерија у 

спортске организације друге категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова:   

-   фудбал - ФК „Звијезда“ Какмуж,  

-   кошарка - СКК „Озрен“ Петрово,  

-   џудо - ЏК „Озрен“ Петрово,  

-   фудбал - ЖФК „Слога“ Какмуж-

Петрово. 

За годишње програме спортских 

организација друге категорије из буџета 

општине издвојит ће се 21.750,00 КМ или 

38,63%  од укупних средстава  намијење-

них за финансирање спортских организа-

ција а усмјерених преко ЈУ „Културно-ту-

ристички и спортски центар“ Петрово, и 

то:  

- ФК „Звијезда“ Какмуж - 9.200,00 

КМ, 

- СКК „Озрен“ Петрово - 5.400,00 

КМ, 

- ЏК „Озрен“ Петрово - 3.800,00 

КМ,    

- ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово - 

3.350,00 КМ. 
 

3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације треће кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају сле-

деће критерије:  

- Да се налазе у првој, другој или 

трећој категорији спортова на основу Пра-

вилника о категоризацији спортова са но-

менклатуром спортских грана и грана 

спорта у Републици Српској; 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 
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- Да својим радом и резултатима 

представљају значајне факторе у афирма-

цији спорта, физичке културе и других 

сегмената друштвеног живота општине 

Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 3 године. 

 

На основу предходних критерија у 

спортске организације треће категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова: 

- шах - ШК „Озрен“ Петрово, 

- стони тенис - СТК „Озрен“ Ка-

кмуж - Петрово, 

- планинарство - ПД “Озрен - Кра-

љица 883“ Петрово. 
 

За годишње програме спортских 

организација треће категорије из буџета 

општине издвојит ће се 10.050,00 КМ или 

17,85%, од укупних средстава  намије-

њених за финансирање спортских орга-

низација а усмјерених преко ЈУ „Ку-

лтурно-туристички и спортски центар“ 

Петрово, и то: 

- ШК „Озрен“ Петрово - 3.350,00 

КМ, 

- СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово - 

3.350,00 КМ, 

- ПД „Озрен - Краљица 883“ Пе-

трово - 3.350,00 КМ.  
 

III – ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КО-

ЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 17. Закона о спо- 

рту („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) 

програми који се финансирају из буџета 

општине у складу са Законом односе се на: 

1. Изградњу, одржавање, коришће-

ње и реконструкцију спортских објеката; 

2. Учешће у обезбјеђивању реали-

зације општинског и међуопштинског ни-

воа школских и студентских спортских 

такмичења, такмичења инвалидних лица, 

спортско – рекреативних такмичења, масо-

вних и традиционалних манифестација; 

3. Стварање услова за подизање 

квалитета рада свих активних спортиста, а 

посебно рада са младим спортски нада-

реним појединцима и екипама; 

4. Учешће у финансирању дјела-

тности спортских удружења, друштава, 

гранских спортских савеза и удружења 

општине; 

5. Организација и одржавање спор-

тских такмичења и манифестација од зна-

чаја за општину; 

6. Учешће у школовању, стручном 

усавршавању и стварању услова за рад 

спортских стручњака и стручњака у спор-

ту; 

7. Учешће у финансирању здра-

вствене заштите спортских аматера у скла-

ду са важећим прописима; 

8. Обезбјеђење услова за спортске 

активности инвалидних лица. 
 

У складу са законским одредбама, а 

у циљу остварења интереса општине Пе-

трово у области спорта и физичке културе, 

планирана средства се распоређују према 

програму и намјени што је приказано у 

следећој табели:  

 

 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРТЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2015. ГОД. 

 

Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у 2015. години 

у КМ 
66.850,00 

Програм  финансирања / 

намјена средстава 

Спортске организације 56.300,00 

Спортскa такмичења и манифестације  8.050,00 

Намјенска издвајања за спорт 2.500,00 

 

Ред. 

број 
Програм финансирања / намјена средстава 

Износ средстава у 

КМ 

1. Спортске организације I категорије 24.500,00 

1.1 ФК „Озрен“ Петрово 24.500,00 

2. Спортске организације II категорије 21.750,00 

2.1 ФК „Звијезда“ Какмуж 9.200,00 
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2.2 СКК „Озрен“ Петрово 5.400,00 

2.3 ЏК „Озрен“ Петрово 3.800,00 

2.4 ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово 3.350,00 

3. Спортске организације III категорије 10.050,00 

3.1 ШК „Озрен“ Петрово 3.350,00 

3.2 СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово 3.350,00 

3.3 ПД „Озрен-Краљица 883“ Петрово 3.350,00 

4. Спортскa такмичења и манифестације  8.050,00 

4.1 „Избор спортисте године опшине Петрово 2014“ 700,00 

4.2 „Озренски планинарски маратон 2015“ 4.500,00 

4.3 „Михољско љето у Петрову 2015“ 650,00 

4.4 Остала спортска такмичења, турнири и сл. 2.200,00 

5. Намјенска издвајања за спорт 2.500,00 

5.1 Отворена забавна  школа фудбала 2.000,00  

5.2 Помоћ Карате секцији „Озрен“ Петрово 500,00  

 У к у п н о (1- 5) 66.850,00 

 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објевљивања у „Службеном гласнику 

општине Петрово“. 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                                         Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-39/15 

Датум: 29.04.2015.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

19. 

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 члана 36. Статута општи-

не Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 29.04.2015. године, донијела 

је  

П Р О Г Р А М  

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

2015. ГОДИНИ 
 

I 

Суштину овог Програма предста-

вљају приходи општине Петрово који су 

законима и скупштинским одлукама пре-

двиђени да се намјенски троше. Неки од 

прихода који су предвиђени законима и 

одлукама могу се користити у више сврха, 

али се овим Програмом планира трошење 

тамо гдје је то највећи интерес општине 

Петрово. 

        Чланом 89. став 3. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 75/08 и 60/13) прописано је да накнаде 

за коришћење шумa и шумског земљишта 

у својини Републике издвајају се из 

оствареног укупног прихода корисника 

шума и шумског земљишта у својини Ре-

публике, с тим да издвојена средства не 

могу бити мања од 10% вриједности про-

датих шумских сортимената утврђеној по 

цијенама у шуми на пању, по цјеновнику 

корисника шума и шумског земљишта у 

својини Републике. Планирани  приход у 

2015. години по основу ове накнаде је 

70.000,00 КМ. У овам износу планирали 

смо и дуг Шумског газдинства закључно 

са 31.12.2014. године (цирка 20.000,00 

КМ). Средства планирана у буџету општи-

не за 2015. годину ће се утрошити за са-

нацију и одржавање локалних путних пра-

ваца на подручју општине Петрово у скла-

ду са Програмом санације и одржавања ло-

калних путних праваца на подручју општи-

не Петрово у 2015. години за који смо до-

били сагласност од надлежног Министар-

ства. 
                                                                                 

II 

            Приходи од концесионих накнада за 

кориштење минералних сировина, у складу 

са Законом о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 121/12 и 52/14) се 

дијеле између буџета Републике и буџета 

општина и градова, у сразмјери 20:80 за 

неразвијене општине. У 2015. години при-

ход од ових накнада је планиран  у износу 

од 30.000,00 КМ.Овај приход општина 

може употријебити за изградњу примарних 
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инфраструктурних објеката који су у фу-

нкцији привредног развоја и запошљавања 

(водоводи, канализација, локални путеви и 

слично) и контролу заштите животне сре-

дине. Приход остварен од ових накнада ће 

се утрошити за израду проjeктне  доку-

ментације, уличну расвјету, те реконстру-

кцију и изградњу водоводне мреже и изгр-

адњу путева и мостова на подручју  

општине Петрово. 

 

III 

            Приходи општине Петрово по осно-

ву Закона о заштити од пожара  („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

6/09 и 71/12), односе се на приходе које 

предузећа и друга правна лица која на 

територији Републике Српске обављају 

дјелатност и уплаћују накнаду у висини од 

0,04% од укупног прихода за реализацију 

посебних мјера од пожара. 

        Овај приход се уплаћује на рачун 

јавних прихода Републике Српске, а 

општинама се враћа 60%, према сједишту 

предузећа. Ова средства служе за реали-

зацију пројеката техничког опремања ва-

трогасних јединица општине. 

Неутрошена новчана средства из ра-

нијих година са 31.12.2014. године износе 

25.775,52 КМ. Очекивани приход по осно-

ву ове накнаде за 2015. годину износи 

15.000 ,00 КМ, што заједно чини 40.775,52 

КМ. Износ од 24.918,82 КМ ће бити 

утрошен за изградњу гараже за ватрогасно 

возило, а преостали износ од 15.856,70 КМ 

биће утрошен  за набавку  опреме за 

противпожарну заштиту. 
 

IV 

 У складу са Законом о пољопри-

вредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 93/06 и 15/12), 

предвиђена је накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта. Та накнада се 

уплаћује у корист буџета Републике Ср-

пске, од чега се 70% враћа општинама. 

       Накнада за промјену намјене пољо-

привредног земљишта у непољопривредне 

сврхе се може користити само за оспосо-

бљавање за пољопривредну производњу 

другог неплодног земљишта или мели-

орације  пољопривредног земљишта слаби-

јег квалитета, за израду основа заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, испитивање плодности пољо-

привредног земљишта код пољо-

привредних домаћинстава према програму 

јединице локалне самоуправе, као и за 

подстицање интегралне и органске про-

изводње. 

        Очекивани приход по основу ове 

накнаде у 2015.години се процјењује на 

износ од 3.500,00 КМ. 

       Износ од 3.000,00 КМ ће се утро-

шити за противградну заштиту инстали-

рану на простору општине Петрово, а 

пеостали износ од 500,00 КМ биће утро-

шен за мелиорацију пољопривредног зе-

мљишта. 
 

V 

           Средства која се остварују по осно-

ву Закона о водама („Службени гласник 

Републике Српске“ број 50/06 , 92/09 и 

121/12), а у складу са чланом   95. Закона , 

у 2015.години се очекују у износу од 

14.000,00 КМ. Пренесена неутрошена сре-

дства из 2014.године износе  5.676,61 КМ, 

што укупно са планираним средствима 

износи 19.676,61 КМ. 

За утрошак прикупљених средстава 

посебних водних накнада сачињен је 

посебан Програм намјенског утрошка по-

себних водних накнада за 2015. годину 

који је  прослијеђен JУ „Воде Српске“ на 

сагласност. 
 

VI 

    Буџетом општине Петрово за 2015. 

годину, на конту 781311 – Трансфери једи-

ницама локалне самоуправе за подршку 

буџету, планирано је 33.400,00 КМ. 

        Дозначена средства ће се утрошити 

за социјалну помоћ и здравствену заштиту 

корисницима новчаних давања и смјештај 

штићеника Центра за социјални рад Петро-

во у установама. 
 

VII 

Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у  „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-40/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 195. став 3. Закона о 
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водама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 50/06, 92/09 и 121/12), и  

члана 36. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово, број 7/14), уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, број: 12.07-337-259/15 од 

23.04.2015. године, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 29.04. 

2015. године, донијела је  
 

П Р О Г Р А М  

НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА  

ЗА  2015. ГОДИНУ 
 

I 

     Oвим Програмом уређују се питања 

утрошка средстава која ће се прикупљати 

од посебних водних накнада у 2015. 

години, и то: оквирна висина средстава 

која се очекују по овом основу, утрошак 

средстава,  органи надлежни за провођење 

активности у циљу реализације намјенског 

утрошка средстава и рок за њихово про-

вођење. 
 

II 

     Планирана средства од посебних 

водних накнада у 2015. години износе 

14.000,00 КМ, а неутрошена средства из 

2014. године 5.676,61 КМ. 
 

III 

    Приходи прикупљени од посебних 

водних накнада у Буџету општине Петрово 

у износу од 19.676,61 КМ, намјенски ће се 

користити за: 

1.Чишћење одводних канала, као 

једна од мјера заштите од поплава    

                                         9.976,61 КМ 

2. Уградња водомјера-помоћ ЈКП 

„Вода“ Петрово                         7.200,00 КМ 

3. Спајање резервоара, који се нала-

зи на Лужањку (Чалија), са водоводном 

мрежом                 2.500,00 КМ 
 

IV 

      Начелник општине Петрово, надле-

жно одјељење и ЈКП „Вода“ ће у складу са 

Законом о јавним набавкама и другим 

подзаконским актима општине Петрово 

провести активности у циљу реализације 

овог Програма. 

Координацију и праћење провођења 

овог Програма и намјенски утрошак сре-

дстава од посебних водних накнада, 

вршиће Министарство пољопривреде, шу-

марства и водопривреде Републике Српске 

и надлежно одјељење. 
 

V 

    Рок за провођење овог Програма је 

31.12.2015. године. 
 

VI 

   Oвај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-41/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

21. 

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 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

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

пштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 29.04.2015. године, донијела 

је  
  

П Л А Н 

ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ И САДЊЕ У 2015. 

ГОДИНИ ЗА ОПШТИНУ ПЕТРОВО 

 

           Територија општине Петрово обу-

хвата површину од око 109,53 км2 , што 

чини око 0,44% Републике Српске,односно  

око 0,21% површине Босне и Херцеговине. 

Рељефно 65% територије општине Петро-

во чини брдско – планинско подручје а 

осталих 35 % територије је равничарско. 

На основу података Републичке управе за 

геодетскo имовинско правне послове Репу-

блике Српске, подручна јединица Петрово, 

површина пољопривредног земљишта у 

приватном и државном власништву на по-

дручју општине Петрово,износи  3.404 ха. 

Под ораницама је 2.370 ха. Оранице са 

учешћем око 70% од укупног пољопри-

вредног земљишта добра је основа за 

развој свих видова пољопривредне про-

изводње. 

           Од елементарне непогоде – поплаве, 

које су у мају и августу прошле године 

захватила територију општине Петрово по-

љопривредни произвођачи претрпјели су   

велике  штете пољопривредном земљишту, 
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пољопривредним усјевима и пољопри-

вредним објектима. Пољопривредне повр- 

шине дуж цијелог тока ријеке Спрече биле 

су поплављене. Штете на пољопривредним 

усјевима су процјењене на више стотина 

хиљада марака. Током прошле године на-

ши пољопривредни произвођачи  били су 

приморани да поново пресијавају униште-

не парцеле како би успјели да одрже 

пољопривредну производњу.  

Поред ове елементарне непогоде-поплаве 

,територију општине Петрово је у августу  

прошле године захватила и елементарна 

непогода –град ,која је такође нанијела 

велике штете на ратарским и повртарским 

усјевима и  засадима воћа.  

Пољопривредни произвођачи у прошлој 

години нису били у могућности да обезби-

једе довољне количине сточне хране за 

исхрану, те су били приморани да смањују 

сточни фонд. 

Овог прољећа наши пољопривредни про-

извођачи морају уложити  велике напоре 

око уређења поплављених пољопривре- 

дних површина. Са доста пољопривредних 

површина налетом бујица однесени су и 

оранични слојеви што је промијенило и 

структуру ораничног земљишта. Све ово 

додатно финансијски оптерећује наше по-

љопривредне произвођаче и знатно поску-

пљује прољетну сјетву. 

 Велики број пољопривредних произвођача 

планира да сјетву пољопривредних култу-

ра засије на слободним парцелама на 

вишим предјелима, како би се избјеглео 

евентуално плављење у случају обилних 

падавина. 

 И поред ових потешкоћа  прољетна сјетва 

се планира на истом нивоу као и претхо-

дних година у циљу ублажавања штета 

насталих у прошлој години и наставила 

стабилна пољопривредна производња.   

 

У табеларном прегледу предста-

вљен је План прољетне сјетве/садње са 

сјетвеним површинама у 2015. години  на 

подручју општине Петрово.  

 

 

Ред.б

рој 

 

КУЛТУРА 

ПОВРШИНА(ха)  

УКУПНО Индивидуални  

сектор(ха) 

Државни 

сектор(ха) 

1. Јара пшеница 20 - 20 

2. Јари јечам 15 - 15 

3. Јара зоб 10 - 10 

4. Тритикале 10 - 10 

5. Раж 1 - 1 

6. Кукуруз 650 - 650 

7. Соја 2 - 2 

8. Сунцокрет - - - 

9. Дуван - - - 

10. Шећерна репа - - - 

11. Крмно биље 25 - 25 

12. Љековито биље 0,5 - 0,5 

13. Поврће 250 - 250 

14. Воћњаци 0,5 - 0,5 

 УКУПНО: 984 - 984 

 

               Према плану прољетне сјетве за 

2015.годину,на подручју општине Петрово 

главна пољопривредна  култура је кукуруз 

као и у претходним годинама с обзиром да 

је кукуруз традиционална пољопривредна 

култура наших пољопривредних произво-

ђача. 

Реално је планирати и очекивати да ће ку-

куруз бити засијан на око 650 хектара. 

 

 

 

Кукуруз се углавном сије за производњу 

меркантилног зрна и за производњу си-

лаже. 

Према плану сјетве стрних жита највише 

се планира сјетва јаре пшенице, јечма и 

зоби. 

Сјетвом ових планираних површина 

под стрним житима би се надопунила је-

сења сјетва стрних жита из 2014. године, 

која је завршена у лошим временским 

условима и са кашњењем. 
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Планирана сјетвена површина за 

сјетву соје је на површини од 1ха, на пар 

индивидуалних пољопривредних газди-

нстава за потребе у исхрани стоке. 

Планирана сјетва крмног биља 

(дјетелине,траве,травно-дјетелинске 

смјесе) би се повећала из разлога што су 

површине под овим културама у прошло-

годишњим поплавама стопроцентно уни-

штене тако да би се овога прољећа те по-

вршине поново засијале и обновиле а извр-

шила би се сјетва и на новим парцелама. 

Ове засијане пољопривредне ку-

лтуре у прољетној сјетви се користе за 

властите потребе пољопривредних про-

извођача у пољопривредној производњи. 

Пластеничка производња у повр-

тарству на подручју општине Петрово је у 

благом порасту. Пољопривредни произво-

ђачи се све више  одлучују за набавку  

мањих пластеника и организовање про-

изводње у затвореном простору,из разлога 

што због великог утицаја климатских фа-

ктора отежана  је производња поврћа  на 

отвореном. Општина Петрово је у 2014. 

години, на основу  Програма кориштења 

подстицајних средстава за подизање нових 

пластеника на подручју општине Петрово, 

новчано подстицала пољопривредне 

произвођаче који су подигли нови пла-

стеник и организовали пластеничку про-

изводњу поврћа. 

Ове године поново је планирана 

организована производња краставаца кор-

нишона на простору општине Петрово на 

површини од 2 ха. У току су преговори са 

пољопривредним произвођачима и отку-

пљивача ЗЗ “ВОЋАР“ из Зворника. 

Општина Петрово планира и ове године 

новчано подстицати пољопривредне про-

извођаче који су у кооперацији произво-

дње и откупа краставаца-корнишона на 

основу Програма подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона. 

Планом за ову годину планирана је 

и садња воћарских култура (шљива, јабука, 

крушка) на површини од 0,5 ха, код наших 

заинтересованих воћара за повећање обима 

производње у воћарству.   

Министарство 

пољопривреде,шумарства и водопривреде 

Републике Српске је у нацрту Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

и села у 2015. години,прописало мјере 

аграрне подршке, од којих је и подршка у 

регресирању куповине дизел-горива за 

извођење прољетних и јесењих радова у 

пољопривреди 2015. године, регистро-

ваним пољопривредним газдинствима. 

Регресирано дизел – гориво  регистровани 

пољопривредни произвођачи ће моћи ку-

повати на овлаштеним бензинским пу-

мпама за 0,60 КМ јефтинијој цијени по 

литри у односу на тржишну цијену дизел 

горива. Одобрена количина дизел – горива 

у односу на обрадиве површине прија-

вљене у регистру пољопривредних газди-

нстава је 100 л/ха за све биљне културе. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-42/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

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 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст («Службени 

гласник општине Петрово» број 7/14), а у 

вези са чланом 15. Одлуке о оснивању 

Добровољне ватрогасне јединице Петрово 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 8/09 и 11/13) Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 

29.04.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ  

ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИ-

НИЦЕ ПЕТРОВО ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду Добро-

вољне ватрогасне јединице „Петрово“ Пе-

трово за период 01.01. - 31.12.2014. године, 

број  04/4-81-3-12/15 од 08.04.2015. године, 

који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 
     

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-43/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

23. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
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публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

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

јавних служби („Службени гласник Репу-

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

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 7/14), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 29.04. 

2015. године донијела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈУ 

„КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И СПОР-

ТСКИ ЦЕНТАР“ ПЕТРОВО ЗА 2014. 

ГОДИНУ 
 

I 

           Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Ку-

лтурно-туристички и спортски центар“ 

Петрово за 2014. годину. 
 

II 

 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: 01-022-44/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

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

јавних служби («Службени гласник Репу-

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

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст («Службени гласник општине Пе-

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

трово на сједници одржаној дана 29.04. 

2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ  

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

ПЕТРОВО ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Петро-

во за 2014. годину, 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: 01-022-45/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

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 16. став 6. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гла-

сник Републике Српск'' број: 68/07 и 

109/12), члана 73. став 2. Закона о здра-

вственој заштити (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 106/09) и члана 25. 

став 1. Статута ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 29.04.2015. годи-

не, донијела  је  
 

О Д Л У К У  

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ. ДОМ 

ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Проф. др Никола Гаврић из Добоја 

разрјешава се дужности члана Управног 

одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово, 

на лични захтјев. 
 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-8/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

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

118/05 и 98/13 ) а у вези са чланом  9. став 

2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске ( 

''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 25/03, 41/03), члана 7. Упутства о 

утврђивању квалификација, броја и име-

новању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(''Службени гласник Босне и Херцеговине'' 

број: 9/10, 37/10 и 74/11), члана 36. Статута 
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општине Петрово - Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Петровo'' 

број: 7/14),Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана  29.04.2015. го-

дине, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  

И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОПШТИ-

НСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор и 

именовање чланова Општинске изборне 

комисије Петрово, у саставу: 

1. Младен Ристић, са листе стру-

чњака    - предсједник; 

2. Гордана Шешлак, са листе стру-

чњака   - члан; 

3. Јелена Илић, из реда службеника       

- члан; 

4. Мира Катанић, из реда службе-

ника,   - члан; 

5. Јулијана Иличић, из реда службе-

ника   - члан. 
 

Члан 2. 

По затварању јавног огласа за име-

новање чланова Општинске изборне коми-

сије Петрово 

Комисија из члана 1. ове одлуке подноси 

писани извјештај Скупштини општине Пе-

трово, у којем наводи све релевантне пода-

тке за сваку особу која је поднијела прија-

ву по јавном огласу. 

            У извјештају из претходног става 

овог члана комисија врши класификацију 

кандидата на оне који испуњавају тражене 

услове и на оне који не испуњавају услове. 

Са кандидатима чије су пријаве благо-

времене и потпуне и који испуњавају 

опште и посебне услове комисија обавља 

интервјуу, након чега сачињава ранг-листу 

са редосљедом кандидата према успјеху 

постигнутом на интервјуу и исту доставља 

Скупштини општине Петрово на даљње 

поступање. 
 

Члан 3. 

            Поступак из претходног члана ове 

одлуке комисија је дужна провести у року 

15. дана од дана затварања  огласа. 
 

Члан 4. 

            Комисија из члана 1. ове одлуке је 

привремено радно тијело Скупштине 

општине Петрово и окончањем посла из 

члана 2. ове одлуке има се сматрати ра-

спуштеним. 
 

Члан 5. 

            Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-9/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

27. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

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

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

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

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

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

разматрања Извјештаја о реализацији ску-

пштинских одлука и закључака у 2014. 

години, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 29.04.2015. године 

донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о реализацији скупштинских 

одлука и закључака у 2014. години, број 

04/1-21-1-16/15 од 09.04.2015. 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: 01-013.2-18/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05), члана 36. Статута општине Пе-

трово- Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 7/14), 

члана 134. Пословника Скупштине општи-

не Петрово („Слу-жбени гласник Општине 

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

зматрања  Информације о стању у области 
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шумарства на подручју општине Петрово 

за 2014. годину, Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 29.04. 

2015. 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 2014. годину, број: ІІ-68/15 од 

12.03.2015. године и прихвата је. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''.  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-19/15 

Датум: 29.04.2015.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200 – Буџетска резерва                                             

1.700,00 КМ 

           на конто 413911 - Расходи по основу 

затезних камата 1.700,00 КМ (организа-

циони код 00380130) период јануар  2015. 

године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-108/15 

Датум: 31.03.2015.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

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

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гла-сник општине Петрово“, број 7/14) и 

члана 108. Одлуке о комуналном реду 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/10) Начелник општине Петрово дана 

07.04.2015. године доноси 
 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 Ради  очувања  и  заштите  животне 

средине и подизања свијести грађана о 

потреби заштите животне средине у мје-

сецу априлу 2015. године на простору оп-

штине Петрово, биће проведена акција под 

називом "АПРИЛ МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ" 

као акција увођења и одржавања кому-

налног реда. 
 

Члан 2. 

 За провођење ове акције задужује се 

Општинска управа општине Петрово. 
  

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног  да-

на од дана доношења а иста ће бити обја-

вљена у „Службеном гласнику општине 

Петрово“.  
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-113/15 

Датум: 07.04.2015.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
 

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

„Набавка уличних лампи са сијалицама“ 

понуђачу под називом „Saša Trade“ д.о.о.  

из Добоја 
 

Члан 1. 

„Saša  Trade“  д.о.о.  из  Добоја,  иза- 
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бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке роба путем директног 

споразума: „Набавку уличних лампи са си-

јалицама“, референца 02-014-7-21/15 од 

17.03.2015. године. 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавку уличних лампи са сијалицама“ за-

кључиће у најкраћем могућем року од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најпо-

вољнијег добављача роба. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

 

  Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Saša Trade“ д.о.о. из Добоја. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак., сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 

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

39/14). 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-28/15 

Датум: 25.03.2015.  
_______________________________________________________ 

 32. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Изградња сувог моста у пословној зони у 

мјесној заједници Карановац“ референца 

02-014-7-13/15 од 09.03.2015.године, пону-

ђачу   под   називом   „SIMPRO   GRADNJA“  

д.о.о. из Добоја 
 

Члан 1. 

„SIMPRO GRADNJA“ д.о.о. из До-

боја, изабран  је као најповољнији понуђач 

у поступку јавне набавке радова путем 

конкурентског захтјева: „Изградња сувог 

моста у пословној зони у мјесној заједници 

Карановац“, референца 02-014-7-13/15 од 

09.03.2015. године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем конкурентског захтјева: „Изградња 

сувог моста у пословној зони у мјесној 

заједници Карановац“, референца 02-014-

7-13/15 од 09.03.2015. године, приспјело је 

5 благовремених понуда. 
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Члан 3. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Изградња сувог моста у пословној зони у 

мјесној заједници Карановац“ закључиће 

10 дана након што су сви понуђачи 

обавјештени о избору најповољнијег пону-

ђача, под условом да „SIMPRO GRADNJA“ 

д.о.о.  из Добоја, као најуспјешнији понуђач 

у овом поступку јавне набавке радова, у 

року од 8 дана од дана када буде оба-

вјештен о избору најуспјешнијег понуђача 

достави сва документа тражену тендер-

ском документацијом у поступку јавне 

набавке радова путем конкурентског за-

хтјева „Изградња сувог моста у пословној 

зони у мјесној заједници Карановац“, рефе-

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

не. Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа у остављеном 

року, у складу са чланом 72. став (3) Зако-

на о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14) Комисија предлаже Уговорном 

органу да Уговор додјели оном понуђачу 

чија је понуда по ранг листи одмах након 

понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 

 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најуспјешнији понуђач 

изабере „SIMPRO GRADNJA“ д.о.о. из 

Добоја. 

На основу члана 64. став (1) тачка б),  

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

вези са чланом 89. Закона о јавним 

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

39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте- 

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на  по-

ступак, сходно члану 97 . Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Жалба се подноси Уговорном орга-

ну као првостепеној инстанци у жалбеном 

поступку у писаној форми директно, еле-

ктронским путем, ако је електронско сре-

дство дефинисано као начин комуникације 

у тендерској документацији, или препо-

рученом поштанском пошиљком. Жалба се 

подноси у довољном броју примерака, а 

који не може бити мањи од три, како би 

могла бити уручена квалификованом 

кандидату или изабраном понуђачу, као и 

другим странкама у поступку. У случају 

директне предаје жалбе, Уговорни орган је 

дужан да изда жалиоцу потврду о времену 

пријема жалбе. Жалба се изјављује  у року 

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

жалбе запримио Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача у смислу члана 

101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Сл. гласник БиХ“, број : 39/14), најка-

сније 30 дана по сазнању да је уговор 

закључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-32/15 

Датум: 27.03.2015.  
_______________________________________________________ 

 

 33. 

На основу члана 14. став (1), члана 

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

члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те чла-

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

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

челник општине Петрово, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке рoба: 

„Набавка угља за потребе Општинске 

управе Општине Петрово са услугом 

превоза“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка угља за по-

требе Општинске управе Општине Пе-

трово са услугом превоза“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива, 

при чему је предвиђено склапање оквирног 

споразума, у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 10.256,41 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 12.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2015.годину, са конта 412 214 – Расходи 

по основу утрошка угља у износу од 

12.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-34/15 

Датум: 07.04.2015.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 14. став (1), члана 

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

члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

члану  57. Статута општине Петрово („Сл. 

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

челник општине Петрово,    д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка горива за потребе возила Општи-

нске управе општине Петрово“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба „Набавка горива за 

потребе возила Општинске управе општи-

не Петрово“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива, 

при чему је предвиђено закључивање 

оквирног споразума, у складу са одре-

дбама Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број 39/14), те осталим подзаконским акти-

ма из области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 7.435,89 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 8.700,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2015.годину на конту 412 631 – Расходи 

по основу утрошка бензина у износу од 

3.200,00 КМ, те конта 412 632 – Расходи 

по основу утошка нафте и нафтних дери-

вата у износу од 5.500,00 КМ. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-35/15 

Датум: 07.04.2015.  
_______________________________________________________ 

 35. 

На основу члана члана 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 101/04, 42/05 и 

118/05), члана 118. Закона о уређењу про-
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стора и грађењу ("Службени гласник Репу-

блике Српске" број 40/13), Начелник 

општине Петрово д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

Стручни надзор над извођењем ра-

дова на изградњи моста на ријеци Јадрињи 

у Улици Михољданска у Петрову, вршиће 

Обрад Радић, дипл.инж.грађ. 
 

II 

 У вршењу стручног надзора, На-

дзорни орган је дужан да се придржава 

одредби и поступа према члану 119. 

Закона о уређењу простора и грађењу. 
 

III 

По завршетку грађења објекта из 

члана I овог рјешења,  Надзорни орган ће 

сачинити и Општини Петрово доставити 

извјештај о извршеном  надзору над изве-

деним радовима. 
 

IV 

 Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 
 

V 

 Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено 

у Службеном гласнику општине Петрово. 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-10/15 

Датум: 03.04.2015.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана члана 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 40/13), 

Начелник општине Петрово д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

Стручни надзор над извођењем 

радова  на изградњи тзв. Сувог моста у 

обухвату Регулационог плана Пословна 

зона Карановац, вршиће Обрад Радић, 

дипл.инж.грађ. 

II 

 У вршењу стручног надзора, На-

дзорни орган је дужан да се придржава 

одредби и поступа према члану 119. 

Закона о уређењу простора и грађењу. 
 

III 

По завршетку грађења објекта из 

члана I овог рјешења,  Надзорни орган ће 

сачинити и Општини Петрово доставити 

извјештај о извршеном  надзору над изве-

деним радовима. 
 

IV 

 Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 
 

V 

 Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено 

у Службеном гласнику општине Петрово. 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-11/15 

Датум: 14.04.2015.  
_______________________________________________________ 

37. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/14-Пречишћени текст), 

начелник  општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ УЛИЧНИХ ЛАМПИ 
 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за примо-

предају уличних лампи са сијалицама у 

саставу 

 1. Јеленко Ђурановић, предсједник 

комисије, 

 2. Невена Петковић, члан комисије, 

 3. Милица Јовановић, члан коми-

сије. 
 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да записнички 

изврши пријем уличних лампи са сија-

лицама од добављача „Саша Траде“ д.о.о. 

Добој по уговору о набавци уличних 

лампи са сијалицама, број 02-014-6-33/15 

закљученог дана 31.03.2015. године те исте 

ускладишти у магацински простор општи-

не Петрово. 
 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
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доношења, а иста ће бити објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-133/15 

Датум: 16.04.2015.  
_______________________________________________________ 

38. 

 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200 – Буџетска резерва                                             

500,00 КМ 

           на конто 415224 - Остали грантови 

нефинансијским субјектима ЗЗ „Јединство 

Озрен“ Петрово 500,00 КМ (организа-

циони код 00380130) период април 2015. 

године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-138/15 

Датум: 21.04.2015.  
_______________________________________________________ 
 39. 

 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13) и члана 57. Статута општине-

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација новчаних 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), у 

износу од 800,00 КМ, са конта број 416111 

- Стална новчана помоћ која се исплаћује 

штићеницима установа социјалне заштите 

на конто 412979 - Расходи по основу 

осталих доприноса, јавних такса и накнада 

на терет послодавца, за мјесец април 2015. 

године.  
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-145/15 

Датум: 27.04.2015.  
_______________________________________________________ 
 40. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 57. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14-Пречишћени текст), Наче-

лник општине Петрово, доноси  
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ „АПРИЛ 

МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ 2015“ 
 

Члан 1. 

Именује се радна група за припрему 

и провођење акције „Април мјесец чистоће 

-2015“ на подручју општине Петрово, у 

саставу:  

1. Бојан Марјановић – ЈКП „Вода“ 

Петрово -предсједник, 

2. Горан Ђурић – Шуме РС – Петро-

во - члан, 

3. Јеленко Ђурановић – општина 

Петрово - члан, 

4. Небојша Трифковић – општина 

Петрово - члан, 

5. Мира Максимовић – ЈУ „Култур-

носпортски   и   туристички   центар“   Пе- 
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трово - члан, 

6. Мира Катанић – општина Петро-

во - члан, 

7. Весна Петровић – општина Пе-

трово - члан, 

8. Миломир Васић – ЈУ „Културно-

спортски и туристички центар“ Петрово - 

члан, 

9. Борислав Перић – Ловачко удру-

жење - члан, 

10. Милорад Михајловић – Савјет 

МЗ Петрово- члан, 

11. Миленко Алексић – Савјет МЗ 

Какмуж – члан, 

12. Стојан Полугић – Савјет МЗ 

Сочковац – члан, 

13. Бранислав Радић – Савјет МЗ 

Карановац – члан, 

14. Брано Марјановић – Савјет МЗ 

Порјечина- члан, 

15. Светислав Радић – Савјет МЗ 

Кртова - члан, 

16. Миленко Петковић – Савјет МЗ 

Калуђерица - члан, 

17. Дејан Јеремић, Полицијска ста-

ница Петрово - члан, 

18. Драган Петковић, општина Пе-

трово - члан. 
 

Члан 2. 

Задатак Радне групе из члана 1. ове 

одлуке јесте да предложе радње и мјере 

које ће спровести у мјесним заједницама 

на реализацији акције „Април мјесец чи-

стоће – 2015“ године, те организује и иско-

ординира све активности на про-вођењу 

истих. 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а иста ће 

бити објављена у Службеном гласнику 

општине Петрово. 
 

      

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-134/15 

Датум: 17.04.2015.  
_______________________________________________________ 

41. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05 

118/05 и 98/13) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), и члана 2. Одлуке о органи-

зацији „Озренског планинарског маратона 

2015“ („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 2/15) Начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА „ОЗРЕНСКОГ ПЛАНИНАР-

СКОГ МАРАТОНА 2015“  
 

І 

 Именује се Организациони одбор за  

провођење манифестације „Озренског пла-

нинарског маратона 2015“  у саставу: 

1. Озрен Петковић - предсједник, 

2. Миломир Васић - замјеник пре-

дсједника, 

3.Синиша Томић - члан, 

4. Зоран Стјепановић - члан, 

5. Младен Томић - члан, 

6. Владо Симић - члан, 

7. Мира Катанић - члан, 

8. Жељко Ђурић - члан, 

9. Јулијана Иличић - члан, 

10. Раденко Благојевић - члан, 

11. Драган Петковић - члан, 

12. Дражен Ђурић - члан, 

13. Мирјана Арсенић - члан, 

14. Јелена Илић - члан, 

15. Небојша Трифковић - члан, 

16. Весна Васиљевић - члан, 

17. Владан Катанић - члан, 

18. Немања Костић - члан, 

19. Бојан Марјановић - члан, 

20. Мира Максимовић - члан, 

21. Слађана Лазаревић - члан, 

22. Миленко Петковић - члан, 

23. Владимир Накић - члан, 

24. Зоран (Бошко) Васић - члан, 

25. Жарко Трипуновић - члан, 

26. Бошко Васић - члан, 

27. Горан Јовановић - члан, 

28. Мирослав Спасић - члан, 

29. Мирослав Видаковић - члан, 

30. Јеленко Недељковић - члан, 

31. Светислав Радић - члан, 

32. Небојша Михајловић - члан, 

33. Анђелко Шешлак - члан, 

34. Слободан Радељић - члан, 

35. Дејан Дујковић - члан. 
 

ІІ 

 Задатак Одбора из тачке І. овог рје-

шења јесте да организује, проведе, меди-

јски и финансијски пропрати мани-

фестацију „Озренски планинарски маратон 

2015“ која ће се одржати на простору пла-
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нине Озрен у дане 05., 06. и 07. јуна 2015. 

године. 

ІІІ 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-13/15 

Датум: 21.04.2015.  
_______________________________________________________ 
 42. 

На основу члана 86. став 3. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситу-

ацијама Републике Српске, („Службени 

гласник Републике Српске“, бр:121/12) и 

Плана одбране од поплава у Републици 

Српској у 2015. години („Службени гла-

сник Републике Српске”, бр: 10/15) Наче-

лник општине Петрово доноси  
 

П Л А Н  

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ОПШТИНИ 

ПЕТРОВО У 2015. ГОДИНИ 
 

I – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О 

ОПШТИНИ ПЕТРОВО 

Данашња општина Петрово настала 

је Одлуком о проглашењу општине Петро-

во бр. 41/91, коју је озаконила Скупштина 

Републике Српске доношењем Закона о 

промјени назива насељених мјеста и утвр-

ђивању новог насељеног мјеста и образо-

вању општине Петрово (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број 12/93). 

Општина се налази на сјеверо-исто-

чном дијелу Босне и Херцеговине, односно 

централном дијелу Републике Српске, у 

сјеверо-источном подножју планине 

Озрен. 

Простор општине обухвата површи-

ну од 109,53 km
2
, што чини око 0,44 % 

Републике Српске, односно, око 0,21 % 

површине Босне и Херцеговине.  

Административни центар општине је у 

Петрову. 

Данас је територија општине Петрово ор-

ганизована у седам мјесних заједница: Пе-

трово, Какмуж, Карановац, Сочковац, Пор-

јечина, Кртова и Калуђерица, са сљедећим 

основним карактеристикама које ју дате у 

табели бр.1. 

Табела 1. Мјесне заједнице општине Петрово 

ЗОНА 

ОПШТИНСКОГ 

ЦЕНТРА 

Назив мјесне 

заједнице 

ПОВРШИНА 

ЗОНЕ (км²) 

БРОЈ 

СТАНОВНИКА 

2014.ГОДИНЕ 

ГУСТИНА 

НАСЕЉЕНОСТИ 

(ст/км²) 

 

 

 

Петрово 

Петрово 25,27 2.322 91 

Какмуж 28,37 1.837 66 

Сочковац 12,88 845 65 

Карановац 15,62 1.199 71 

Калуђерица 7,01 109 15 

Порјечина 13,00 554 42 

Кртова 7,38 144 19 

Укупно општина Петрово 109,53 7.010 64 

 

Општина Петрово се граничи са 

сусједним општинама: Добој, Грачаница, 

Лукавац и Маглај.  

Везе са сусједним просторима 

остварене су на основу економских, со-

цијалних и других процеса у простору, 

који су довели до стварања функциона-

лних просторних цјелина, регија. Према 

Просторном плану Републике Српске 

Општина припада мезорегији Добој, са 

осталим центрима ове регије: Вукосавље, 

Дервента, Добој, Модрича, Брод, Теслић, 

Шамац.  

Становништво Петрова гравитира 

Добоју, као регионалном центру нарочито 

у области јавних садржаја и институција 

(болница, средње и високе школе и др). У 

сектору трговине и услуга поједина насеља 

гравитирају урбаним подручјима општина 

у Федерацији БиХ, нарочито општини Гра-

чаница чије урбано подручје непосредно 

граничи са насељима у општини Петрово.  

Општина Петрово има добру са-

обраћајну повезаност са осталим центрима 

регије Добој. Саобраћајна повезаност ових 

општина је пут којим се општина Петрово 

повезује са регионалним путем Добој – 

Петрово – Тузла, жељезничка пруга Добој 

– Петрово – Тузла.  
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Слика 1. Позиција општине Петрово у БиХ 

1.1 Географски положај, рељеф и 

хидрографија 

Општина Петрово налази се у сре-

дишњем дијелу БиХ, обухватајући Спре-

чанско поље и сјевероисточни дио планине 

Озрен. Налази се између три позната при-

вредна базена: Тузланског, Зеничког и До-

бојског.  

Рељефно 65% територије општине 

Петрово чини брдско – планинско подру-

чје, а осталих 35% територије је равни-

чарско. Просјечна надморска висина је 

534м. Над Озреном доминирају два виса, 

Велика Острвица 918м (уједно и највиши 

врх на Озрену) и Краљица са 883м. 

У географском смислу општина 

припада спречко – мајевичком крају, у до-

лини Спрече. Подручје између Посавског 

одсека, доње Босне и Дрине до планинске 

источне Босне чини источни део пери-

панонске Босне. То је петролошки и мор-

фолошки разноврсан терен јужног обода 

Панонског басена. 

У ужем географском погледу 

општина Петрово је смјештена на сјеверо-

источним обронцима планине Озрен који 

се спуштају у алувијалну раван ријеке 

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

вимо као референтну тачку, крећући се 

даље у смјеру казаљке на сату, гранични 

оквир општине Петрово чини: Краљица – 

Самарић – Бојиште – Крстата плоча – Ве-

лика Остравица (к.918) – Мала Остравица 

– ријека Велика Прења (граница МЗ 

Карановац са МЗ Бољанић у општини 

Добој до ријеке Спрече) – поље Брегуљаче 
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и даље узводно ријеком Спречом (граница 

према општини Грачаница у ФБиХ) до 

ушћа Бабиног потока у Спречу – Велики 

Киковац – Мали Киковац – Краљица. 

Граница према општини Грачаница 

је природна и чини је ријека Спреча. 

Наведена ријека усљед природног процеса  

меандрирања и нерегулисаног ријечног 

 корита доживљава промјене у свом току, а 

самим тим повлачи и промјене границе. С 

обзиром на претходно наведену конста-

тацију о нерегулисаној међуентитској ли-

нији разграничења, ријека Спреча се може 

узети као условна граница са сусједном 

општином. 

 

 

1.2. Регионални положај општине Петрово – регија Добој 

 

II. НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ 

ПРЕДПОСТАВКЕ У ЗАШТИТИ ОД 

ПОПЛАВА У 2015. ГОДИНИ 

 

1. Одржати сједницу штаба за ва-

ндредне ситуације са субјектима од значаја 

за спровађење превентивних и операти-

вних мјера заштите и спасавања од по-

плава. 

На сједници усвојити: 

1. План рада штаба за ванредне 

ситуације на спровођењу превентивхих и 

оперативних мјера заштите и спасавања од 

поплава у 2015. години, 

2. План оперативног спровођења 

Плана са плановима ангажовања и акти-

вног учестовања, као и ажурним прегле-

дима свих субјеката од неспорног значаја 

за заштиту и спасавање на подручију 

општине 

3. Анализу стања опремљености и 

обучености субјеката од значаја за заштиту 

и спасавање од поплава, а све у циљу пра-

вовремене припреме за спровођење пла-

нираних задатака, 

4. Анализу реализације уговора за-

кључених са привредним друштвима, дру-

гим правним лицима те другим субјектима 

од значаја за спровођенје оперативних за-

датака, 

5. Финансијски план општине за 

спровођење задатака из ове области. 

Извршилац задатка: општина Петрово/ 

ОШВС 

Грачаница 

Маглај 

Лукавац 

Добој Исток 
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Учесници: ОШВС,  Одјељење за привреду 

и финансије, ЈКП „Вода“, комунална 

полиција, 

Рок : април 2015. године. 

2. Одржати радне састанке са при-

вредним друштвима, другим правним ли-

цима, удружењима градђана и повјере-

ницима заштите и спасавања како би се 

извршиле припреме, дала стручна упуства 

и побољшала организованост и међусобна 

координација у спровођењу мјера заштите 

од поплава. 

Извршилац задатка: општина Петрово 

Учесници: привредна друштва и друга пра-

вна лица, удружења грађана, повјереници 

заштите и спасавања 

Рок : април 2015. године 

3. Упознати удружења за заштиту 

природе, еколошка удружења, извиђаче, 

планинарска друштва, омладинске и друге 

невладине организације са овим планом и 

Планом оперативног спровођења Плана, 

њиховим циљевима и задацима и осми-

слити начин њиховог ангажовања на ко-

нкретним задацима  

Извршилац задатка: општина Петрово 

Учесници: удружења и организације наве-

дене у задатку 

Рок : април 2015. године 

4. Успоставити ефикасан систем 

осматрања, обавјештавања и узбуњивања 

на подручијима повећаног ризика од по-

плава. 

Извршилац задатка: општина Петрово, 

ДВЈ Петрово, ЈКП „Вода“, привредна дру-

штва 

Учесници: Републичка управа цивилне 

заштите ПОЦЗ Добој, Републички хидро-

метеролошки завод Републике Српске 

Рок: трајан задатак 

5. Извршити инспекцијски преглед 

водозаштитних и осталих водних објеката 

и система који могу имати утицаја на 

безбедност људи и материјалних добара у 

случају великих бујичних поплава, а који-

ма газдују општина, правна или физичка 

лица (Закон о водама Републике Српске, 

чл.15. и 16. „Службени гласник Републике 

Српске“, бр.50/06 и 121/12) и наложити 

мјере за њихово текуће и инвестиционо 

одржавање. 

Извршилац задатка: Републичка управа за 

инспекцијске послове,  

Учесници: Одјељење за просторно уре-

ђење и стамбено комуналне послове, Одје-

љење за привреду и финансије, Реферат за 

пољопривреду, шумарство, водопривреду 

и заштиту околине 

Рок : април 2015 године 

6. Упознати становништво о степе-

ну опасности, могућим поплавама и њи-

ховим последицама, предузетим мјерама, 

као и мјерама које сами грађани треба да 

предузму, и о томе вршити благовремено 

обавјештавање путем средстава јавног 

информисања. 

 Извршилац задатка: Општина Петрово, 

ОШВС, Републичка управа цивилне 

заштите - ПОЦЗ Добој, 

Учесници: Јавна  установа „Воде Српске“, 

Републички хидрометеролошки завод 

Рок: трајни задатак 

 

III. ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВО-

ЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗА-

ШТИТЕ У ЦИЉУ ОТКЛАЊАЊА ОПА-

СНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

 

7. Извршти чишћење шахтова, кана-

ла и корита бујичних водотока на подручју 

општине Петрово. 

Извршилац задатка: општина Петрово 

Учесници: ЈКП „Вода“, привредна дру-

штва и комуналне службе 

Рок : септембар 2015 године 

8. Обезбиједити потребну количину 

насипног материјала, вреће за пијесак, алат 

и пловна средства, како би се обезбиједили 

услови за ефикасно дјеловање у случају 

поплава већих размјера.   

Извршилац задатка: општина Петрово, 

ЈКП „Вода“ 

Учесници: привредна друштва, Одјељење 

за привреду и финансије, Одјељење за 

општу управу  

9.Спријечити неконтролисано одла-

гање смећа. 

Извршилац задатка: Комунална полиција, 

ЈКП „Вода“ 

Учесници: ПС Петрово, Одјељење за про-

сторно уређење и стамбено комуналне 

послове, ШУ Петрово 

Рок: трајан задатак 

10. Спријечити незакониту експло-

атацију шљунка. 

Извршилац задатка: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне 

послове, комунална полиција 

Учесници: ПС Петрово, Одјељење за 

привреду и финансије, ШУ Петрово 

Рок: трајан задатак 
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11. Спречити изградњу стамбених и 

других објеката на критичним/небрањеним 

подручијима. 

Извршилац задатка: грађевински инспе-

ктор 

Учесници: Одјељење за просторно уређе-

ње и стамбено комуналне послове, ПС 

Петрово, Јавна  установа „Воде Српске“  

Рок: трајан задатак 

12. У циљу превентивног дјелова-

ња, односно смањења ризика од поплава, у 

годишњем и дугорочним плановима пла-

нирати финансијска средства потребна за 

санацију и одржавање постојећих, односно 

изградњу нових водозаштитних објеката. 

Извршилац задатка: општина Петрово  

Рок: трајан задатак 
 

IV. ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВО-

ЂЕЊЕ МЈЕРА ПРИПРАВНОСТИ И 

АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНИХ НА ПО-

БОЉШАВАЊЕ СИСТЕМА ОД ЗА-

ШТИТЕ 
 

Системске и организационе мјере 

13. Формирати тим од припадника 

цивилне заштите и ДВЈ Петрово, обучити 

их и оспособити за акције заштите и спа-

савања на води и од поплава или закљу-

чити уговор са другом организацијом 

опремљеном и обученом за спасавање на 

води и под водом. 

Извршилац задатка: општина Петрово 

Учесници: Републичка управа цивилне за-

штите 

Рок: трајан задатак 

14. Позивом на број 121 или на дру-

ге бројеве, обавјестити Републичку управу 

цивилне заштите - Подручно одјељење 

Добој, о елементарној непогоди и другој 

несрећи која може угрозити становништво 

и материјална добра. 

Извршилац задатка: општина Петрово, 

Одјељење за општу управу 

Учесници: Републичка управа цивилне 

заштите ПОЦЗ Добој 

Рок: одмах по настанку елементарне непо-

годе и друге несреће 

15. Зa вријеме повећане/непосредне 

опасности од поплава, општина, правна и 

физичка лица предузећа и организације 

обавезни су свој рад и дежурства ускла-

дити са индексом опасности. Сходно наве-

деном, у данима високог ризика, обавезно 

планирати и спроводити непрекидно дежу-

рство, координирати рад са органима и 

службама сусједних општина и преду-

зимати друге потребне мјере. 

Извршилац задатка: општина Петрово, ор-

ганизације, предузећа, правна и физичка 

лица 

Учесници: Републичка управа цивилне 

заштите ПОЦЗ Добој 

Рок: по потреби 

16. У најсложенијим ситуацијама, 

када су директно угрожена насеља и живот 

грађана, планирати ангажовање тимова за 

деминирање Републичке управе цивилне 

заштите. 

Извршилац задатка: општина Петрово 

Учесници: Републичка управа цивилне 

заштите 

Рок: по потреби 

17. У случају потребе ОШВС ће од 

Републичке управе цивилне заштите, за-

хтијевати ангажовање оружаних снага Бих 

у циљу пружања помоћи становништву 

угроженом поплавама на подручју општи-

не Петрово као и специјалне јединице и 

јединице за подршку Министарства уну-

трашњих послова Републике Српске у 

акцијама заштите и спасавања на води и 

под водом. 

Извршилац задатка: ОШВС 

Учесници: Републичка управа цивилне за-

штите, Министарство одбране БиХ, МУП 

РС 

Рок: по потреби 

Људски и материјално-технички ресур-

си 

18. Извршити откалњање техничких 

и других недостатака на возилима и опре-

ми потребној за извођење акција заштите и 

спасавања од поплава са којима располаже 

општина и опрему држати у исправном 

стању 

Извршилац задатка: ДВЈ Петрово, ЈКП 

„Вода“, ООЦК Петрово 

Учесници: општина Петрово 

Рок: трајан задатак 

19. Утврдити услове, организацију 

и начин ангажовања тешке грађевинске 

механизације у смислу подршке акцијама 

заштите и спасавања и одбране од поплава. 

Извршилац задатка: опшина Петрово 

Учесници: Републичка управа цивилне за-

штите, ЦЗ, Одјељење за просторно уређе-

ње и стамбено комуналне послове, Одје-

љење за привреду и финансије 

Рок: април 2015. године 

20. Обезбиједити, у складу са утвр-

ђеним садржајем и стандардима, пакете 
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хране и других основних артикала који би 

се достављали угроженом становништву 

на најбржи начин. 

Извршилац задатка: Црвени крст општине 

Петрово 

Учесници: општина Петрово, ЦЗ 

Рок: трајан задатак 

21. Обезбиједити пакете лјекова и 

неопходног санитетског материјала једна-

ког сдржаја који би се достављали угро-

женом становништву на најбржи могући 

начин. 

Извршилац задатка: ЈЗУ ДЗ ''Озрен'' Петро-

во  

Учесници: општина Петрово, ЦЗ, Црвени 

крст општине Петрово  

Рок: трајан задатак 
 

V. СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИ-

ВНИХ МЈЕРА  
 

22. Оперативне мјере заштите и 

спасавања спроводит ће се у складу са 

мјерама разрађеним у Плану заштите од 

поплава у општини Петрово.  

Руководећу улогу у њиховој реализацији, 

сходно законским и планским одредбама, 

имат ће ОШВС и ЦЗ као стручно-опе-

ративни орган у области заштите и спа-

савања.  

Учесници: институције и службе од зна-

чаја за реализацију планираних мјера  

Рок: по потреби 
 

VI. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О СПРО-

ВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
 

23. Одјељења Општинске управе 

општине Петрово и извршиоци задатака 

изван Општинске управе општине Петрово 

обавезни су о реализацији задатака утвр-

ђених овим планом извијестити Одјељење 

за општу управу које ће упознати Наче-

лника општине о реализацији оперативних 

мјера.  
 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

24. Овај план ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења и објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“, а доставиће се у писаној форми извр-

шиоцима и учесницима у извршењу за-

датака. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-164/15 

Датум: 09.04.2015.  
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