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

Број: 4  Петрово,  30.03.2011.године          Година: XIX 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
1. 

            На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
став 1. Закона о јавним предузећима (''Служ-
бени гласник Републике Српске'' број: 75/04), 
члана 32. алинеја 25. Статута општине Пет-
рово (''Службени гласник општине Петрово'' 
број. 10/05, 7/07), Скупштина општине Пет-
рово, на сједници одржаној 25.03.2011.  годи-
не, донијела   је  
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 
 
     I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
            Овом одлуком, у циљу остваривања  
задoвољавања потреба грађана и организа-
ција у области водоснабдијевања и других 
комуналних услуга на подручју општине Пет-
рово, оснива се јавно комунално предузеће. 
 

Члан 2. 
            Овом одлуком уређује се: 

1. фирма и сједиште предузећа; 
2. оснивач предузећа; 
3. дјелатности предузећа; 
4. износ средстава за оснивање и по-

четак рада предузећа и начин обезбјеђења 
средстава; 

5. права, обавезе и одговорности осни-
вача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу; 

6. добит и обавезна резерва предузећа; 
7. органи предузећа; 
8. заступање предузећа; 
9. начин именовања лица које ће до из-

бора и именовања пословодног органа преду-
зећа обављати његове послове и вршити ње-
гова овлашћења; 
      10. друга питања прописана законом. 

 
Члан 3. 

            Дјелатност предузећа је од општег 
интереса за општину Петрово. 

 
 
Општи интерес општина остварује 

кроз вршење надзора и утицајем на обављање 
дјелатности односно послова предузећа који-
ма се обезбјеђује, редовно и квалитетно, под 
једнаким условима, остваривање потреба и 
интереса грађана и организација у области ко-
муналних и других  услуга које предузеће 
пружа. 

 

Члан 4. 
 Општи интерес у смислу члана 3. ове 
одлуке општина као оснивач предузећа ост-
варује кроз утврђивање основних дјелатности 
предузећа, давање предузећу на коришћење и 
управљање објеката комуналне инфраструк-
туре и других објеката, избор и именовање 
органа управљања и на друге начине про-
писане законом и општим актима оснивача. 
 

     II – ФИРМА И СЈЕДИШТЕ  ПРЕ-
ДУЗЕЋА 

2.1. Фирма  предузећа 
 

Члан 5. 
            Фирма предузећа из члана 1. ове од-
луке гласи: 
            ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
''ВОДА''  са п.о. ПЕТРОВО. 
            Предузеће има скраћену фирму. 
            Скраћена ознака фирме предузећа гла-
си : Ј.К.П. ''ВОДА''  са п.о. ПЕТРОВО. 
 

      2.2.Сједиште предузећа. 
 

Члан 6. 
            Сједиште предузећа је у  Петрову. 
 

    IIІ – ОСНИВАЧ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 7. 
            Предузеће оснива Општина Петрово,  
као  јединица локалне самоуправе. 
 

     IV – ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
       3.1. Основне дјелатности 

 

Члан 8. 
            Предузеће обавља следеће основне 
дјелатности: 
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• 36.00 Прикупљање, пречишћавање и 
снабдјевање водом, за потребе домаћинства и 
индустрије, 

• 37.00   Канализација, 
- Прикупљање, и транспорт отпадних 

вода из домаћинства и индустрије путем кана-
лизационе мреже, цистерни и других прево-
зних средстава, 

- Пражњење и чишћење септичких ја-
ма, 

- Одржавање и чишћење одводних ка-
нала и дренажних цијеви, 

• 23.61 Производња производа од бе-
тона за грађевинарство, 

- Бетонске цијеви, ивичњаци, плоче за 
поплочавање и сл., 

• 42.21 Изградња цјевовода за течно-
сти, 

- Изградња водовода, резервоара, ка-
нализационих одводних система, канала за 
наводњавање, 

• 43.12 Припремни  радови на гради-
лишту, 

- Чишћење градилишта, земљани радо-
ви. Ископавање, насипање, равнање тере-на, 
уклањање ископина, 

• 43.22 Увођење инсталација водово-
да, канализације и гријања, 

• 49.41  Друмски превоз робе, 
- Изнајмљивање возача са возилом. 

 

3.2.Споредне дјелатности 
 

Члан 9. 
            Поред основних дјелатности из прет-
ходног члана ове одлуке, предузеће може, без  
уписа у судски регистар обављати и друге дје-
латности које служе дјелатностима уписаним 
у судски регистар, које се уобичајено оба-
вљају уз те дјелатности у мањем обиму и по-
времено. 
 

     V – ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕДУ-
ЗЕЋА 
     5.1. Имовина предузећа 
 

Члан 10. 
            Имовину предузећа чине право својине 
на  покретним и непокретним стварима, нов-
чана средства, хартије од вриједности и друга 
имовинска права. 
 

      5.2. Основни капитал предузећа 
 

Члан 11. 
            Основни капитал предузећа чини осни- 

вачки улог оснивача. 
Оснивачки улог оснивача предузећа  

износи 3.000,00 КМ (три хиљаде КМ) у новцу. 
 

Члан 12. 
            Оснивачки капитал предузећа из члана 
11. ове одлуке оснивач је уписао и уплатио у 
цијелости. 
 

Члан 13. 
            Оснивач може вршити повећање осни-
вачког улога у новцу, стварима и правима, у 
складу са законом. 

 
     VІ – ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГО-
ВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Члан 14. 
            Предузеће има статус правног лица, 
који стиче уписом у судски регистар. 
 

Члан 15. 
            Предузеће у правном промету иступа у 
своје име и за свој рачун. 
            Предузеће у правном промету има сва  
овлашћења у оквиру регистрованих дјелат-
ности. 
 

Члан 16. 
            За обавезе створене у правном промету 
предузеће одговара свомссвојом  имовиним 
(потпуна одговорност). 
 

Члан 17. 
            Оснивач за обавезе предузећа одговара 
у случајевима и под условима прописаним 
законом. 
            Оснивач према предузећу има права, 
обавезе и одговорности прописане законом, 
овом одлуком и Статутом предузећа. 
 

Члан 18. 
            Оснивач сноси ризик за пословање 
предузећа у висини оснивачког улога. 
 

Члан 19. 
            Предузеће  има  права,  обавезе  и  од-
говорност према оснивачу прописане зако-
ном, овом одлуком и Статутом предузећа. 
 

   VІI – ДОБИТ И РЕЗЕРВА ПРЕДУ-
ЗЕЋА 
      7.1. Добит предузећа 

 

Члан 20. 
            Утврђивање и расподјела добити врши  
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се на крају пословне године, по годишњем 
обрачуну. 
            Изузетно од става 1. овог члана пре-
дузеће може вршити обрачун и исплату међу-
дивиденде по периодичном обрачуну, у ск-
ладу са законом. 
            Добит коју предузеће оствари посло-
вањем припада оснивачу предузећа. 
            Одлуку о употреби, односно рас-
подјели  добити доноси скупштина предузећа. 
 
     7.2.  Обавезна резерва 
 

Члан 21. 
            Предузеће има обавезну резерву капи-
тала. 
            Предузеће у резерву капитала уноси 
5% добити текуће године умањене за губитак 
из претходне године, све док резерва не до-
стигне висину од  најмање 10% основног ка-
питала или статутом одређени већи дио ос-
новног капитала. 
 
  VI ІI – ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 22. 
            Органи управљања и руковођења пре-
дузећем су : 

• Скупштина; 
• Надзорни одбор; 
• Директор. 

 
     8.1.  Скупштина предузећа 
 

Члан 23. 
            Скупштина предузећа има овлашћења 
и дјелокруг рада прописан законом и Ста-
тутом предузећа. 
 

Члан 24. 
            Надлежности Скупштине предузећа 
врши Скупштина општине Петрово. 
 
     8.2.  Надзорни одбор предузећа 
 

Члан 25. 
            Надзорни одбор управља радом и пос-
ловањем предузећа, у складу са законом и 
Статутом предузећа. 
 

Члан 26. 
            Надзорни одбор предузећа  има  три 
члана. 
            Избор и именовање Надзорног одбора 
предузећа  врши Скупштина предузећа, на ос- 

нову јавног конкурса, у складу са законом. 
            Запослени у предузећу не могу бити 
чланови надзорног одбора. 
            Чланови  надзорног одбора именују се 
на вријеме од четири године. 
            Посебни услови и критерији за избор и 
именовање чланова надзорног одбора  ближе 
се уређују Статутом  и одлуком Скупштине  
предузећа. 
        
       8.3. Директор предузећа 
 

Члан 27. 
            Директор је пословодни орган преду-
зећа. 
            Директора предузећа именује Надзор-
ни одбор, на основу јавног конкурса, у складу 
са законом. 
            Директор предузећа се именује на ври-
јеме од четири године. 
            Посебни услови и критерији за избор и 
именовање утврђују се Статутом  и одлуком 
Надзорног одбора предузећа. 
 

Члан 28. 
            Директор организује и води пословање 
предузећа, у складу са законом, Статутом и 
одлукама Надзорног одбора предузећа. 
            Директор предузећа  има овлашћења и 
дјелокруг рада прописан законом и Ста - 
тутом предузећа. 
 

Члан 29. 
            За директора, односно члана управе 
предузећа не може бити именовано лице које 
обавља извршну функцију у политичкој стра-
нци. 
 

     8.4. Престанак дужности 
 

Члан 30. 
            Мандат  директора ,надзорног одбора 
и чланова надзорног одбора престаје: 

•   истеком времена из члана 26. став 4. 
оденосно члана 27. став 3.ове одлуке; 

• смрћу; 
• оставком; 
• опозивом. 

      Скупштина  може опозвати  директора, 
надзорни одбор  у цјелини, односно појединог 
члана овог органа: 

• ако у раду не заступа интересе пре-
дузећа; 

• ако  одлуке и друга акта доноси суп-
ротно закону, Статуту предузећа или другим 
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општим актима предузећа и оснивача; 
• aкo без оправданих разлога нередов-

но присуствује сједницама; 
• код наступања сукоба интереса про-

писаног законом или Статутом предузећа; 
• у случају кршења етичког кодекса; 
• у другим случајевима прописаним 

законом. 
Директор предузећа и надзорни одбор 

могу бити опозвани – разријешени дужности 
прије истека времена на које су именовани, 
ради: не извршавања послова и обавеза, зло-
употребе положаја, прекорачења овлашћења, 
непровођења одлука Скупштине, лоших пос-
ловних резултата предузећа, и у другим слу-
чајевима прописаним законом или општим 
актима предузећа. 
 
     8.5.  Вршиоци  дужности 
 

Члан 31. 
            Ако мјесто директора предузећа, над-
зорног одбора или члана тог органа остане 
упражњено прије истека времена на које су 
именовани или се поступак именовања  не 
заврши прије истека  времена на које су 
именовани (мандат), до избора и именовања 
путем јавног конкурса, именују се вршиоци 
дужности. 
            Вршиоци дужности органа и чланова 
органа предузећа из претходног става овог 
члана именује се без расписивања јавног ко-
нкурса, у складу са законом. 
            Вршиоци дужности именује се до из-
бора и именовања органа, односно чланова 
органа по основу јавног конкурса, а најдуже 
на вријеме прописано законом. 
 
    IX – ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУ-
ПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 32. 
            Предузеће представља и заступа дире-
ктор предузећа без ограничења овлашћења. 
 

Члан 33. 
            Директор може у оквиру својих овлаш-
ћења дати другом лицу писмено пуномоћје за 
заступање предузећа. 
 
       X- ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 34. 
            Предузеће престаје: 

1. одлуком скупштине предузећа, 
2. статусним промјенама које за пос-

ледицу имају престанак предузећа, 
3. у случају стечаја или ликвидације, 
4. у другим случајевима прописаним 

законом. 
   

     XI -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
            Ради провођења поступка оснивања и 
уписа предузећа у судски регистар, оснивач  
именује вршиоца дужности директора пре-
дузећа, на вријеме до избора директора путем  
јавне конкуренције а најдуже на вријеме про-
писано законом. 
 

Члан 36. 
            Предузеће ће у року 60. дана од дана 
уписа у судском регистру донијети:  

1. Пословник о раду Скупштине преду-
зећа, 

2. Пословник о раду Надзорног одбора 
предузећа, 

3. Акт о организацији и систематизаци-
ји послова, 

4. И друга општа и пословна акта, у ск-
ладу са законом. 

 

Члан 37. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-24/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 2. 
На основу члана  5. под а.  Закона о јав-

ним предузећима  (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број: 75/04), Скупштина општи-
не Петрово у улози Скупштине Јавног кому-
налног предзећа ''Вода'' са п.о. Петрово, на 
сједници одржаној дана 25.03.2011. године, 
донијела је 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
Ј.К.П. ''ВОДА'' ПЕТРОВО 

 

          І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  1. 
            Ј.К.П. ''ВОДА''  са п.о.  Петрово  (у да-
љем  тексту  предузеће)  јавно  је  комунално  
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предузеће са јавним овлашћењима  за  обав-
љање  дјелатности пружања  комуналних и 
других услуга и дјелатности од  посебног  
друштвеног интереса за грађане општине Пе-
трово,  утврђене  законом, одлуком Скупш-
тине општине Петрово  и овим статутом. 
 

Члан  2. 
            Ј.К.П. ''Вода'' са п.о. Петрово, основано  
је  Одлуком  о оснивању Јавног комуналног  
предузећа, број: 01-022-24/11 од  28.03.2011.  
године. 
  

Члан  3. 
            Дјелатност предузећа је од општег 
интереса  за општину Петрово. 
            Општи интерес општина Петрово ост-
варује вршењем надзора и  утицајем на оба-
вљање дјелатности, односно послова преду-
зећа којима се обезбјеђује уредно и квали-
тетно, под једнаким условима  остваривање  
права и интереса грађана, односно потреба 
организација у области комуналних и других  
услуга које пружа. 
            Општи интерес у смислу става 2 овог 
члана општина Петрово остварује кроз: про-
писивање основних дјелатности предузећа, 
прописивање начина и повјеравања предузећу 
обављања комуналних дјелатности, давање на 
управљање и одржавање комуналних објеката 
и уређаја индивидуалне и колективне комуна-
лне потрошње, избор и именовање органа 
предузећа и на друге начине прописане зако-
ном, актима скупштине и овим статутом. 
 

Члан 4. 
            Предузеће је  правно лице које обавља  
послове индивидуалне и заједничке комунал-
не потрошње, као и  друге  основне и според-
не  дјелатности, ради  стицања добити. 
            Предузеће својство правног лица стиче 
даном уписа у судски регистар. 
 

Члан 5. 
            Овим статутом, у складу са законом и  
одлуком о оснивању предузећа, уређују се пи-
тања од значаја за рад и пословање предузећа, 
а нарочито: 

1. Фирма и сједиште предузећа, 
2. Печат, штамбиљ и знак предузећа, 
3. Дјелатности  предузећа, 
4. Имовина предузећа, 
5. Одговорност за обавезе и овлашћења 

у правном промету, 

6. Заступање, представљање и 
потписивање предузећа, 

7. Органи предузећа, 
8. Етички кодекс, 
9. Планирање пословања предузећа, 

     10. Недопуштене и ограничене актив-
ности предузећа, 
     11. Заштита животне средине, 
     12. Јавност рада и пословна тајна, 
     13. Организација предузећа, 
     14. Статусне промјене и промјене об-
лика предузећа, 
     15. Општи акти предузећа, 
     16. Престанак предузећа, 
     17. Друга питања од значаја за рад и 
пословање предузећа. 
 
        ІІ ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУ-
ЗЕЋА. 
      2.1. Фирма предузећа. 
 

Члан  6. 
            Фирма је назив под којим  предузеће 
послује. 
            Предузеће послује под фирмом: Јавно 
комунално предузећа ''ВОДА'' са п.о. Пет-
рово. 
            Скраћени назив фирме предузећа је: 
Ј.К.П. '' ВОДА'' са п.о. Петрово. 
 

Члан  7. 
            Предузеће у пословању и правном про-
мету  користи пуни или скраћени назив фирме 
из члана 6 овог статута. 
            Фирма, односно скраћени знак фирме 
истиче се на пословним просторијама преду-
зећа. 
            Дио јавног предузећа који има одре-
ђена овлашћења у правном промету иступа 
под фирмом јавног предузећа и назнаком да 
се ради о дијелу истог прдузећа. 
 

2.2. Сједиште предузећа. 
 

Члан  8. 
            Сједиште предузећа је у Петрову. 
 
      2.3. Промјена  фирме и сједишта пре-
дузећа. 
 

Члан  9. 
            Предузеће може промјенити  фирму и 
сједиште. 
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            Предузеће промјену фирме и дјелатно-
сти врши на основу измјене или допуне  од-
луке о оснивању предузећа. 
            О  промјени  фирме и сједишта преду-
зећа одлучује Скупштина предузећа. 
 
      2.4. Печат, штамбиљ и знак предузећа. 
 

Члан 10. 
            Предузеће има  свој  печат, штамбиљ и 
знак. 
            Печат предузећа је округлог облика са 
полукртужно исписаним текстом назива фир-
ме и сједишта предузећа, те редним бројем 
печата. 
            Штамбиљ предузећа је правоугаоног 
облика и садржи  фирму и сједишта предузећа 
са текстом који ближе означава намјену шта-
мбиља. 
            Предузеће може имати знак (амблем). 
            Величину и  број печата и штамбиља, 
као и величину и изглед знака предузећа, на-
чин њихове  употребе, чување и расходовање, 
регулишу се одлуком Надзорног одбора пре-
дузећа, у складу са законом. 
 
       ІІІ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
       3.1. Основне  дјелатности. 
 

Члан 11. 
               Предузеће обавља следеће дјелатно-
сти: 

• 36.00 Прикупљање, пречишћавање и 
снабдјевање водом, за потребе домаћинства и 
индустрије, 

•  37.00   Канализација, 
- Прикупљање, и транспорт отпадних 

вода из домаћинства и индустрије путем ка-
нализационе мреже, цистерни и других пре-
возних средстава, 

-Пражњење и чишћење септичких јама, 
- Одржавање и чишћење одводних ка-

нала и дренажних цијеви, 
•  23.61   Производња производа од бе-

тона за грађевинарство, 
- Бетонске цијеви, ивичњаци, плоче за 

поплочавање и сл. 
•  42.21 Изградња цјевовода за течнос-

ти 
- Изградња водовода, резервоара, кана-

лизационих одводних система, канала за на-
водњавање, 

• 43.12  Припремни  радови на гради-
лишту 

 -  Чишћење градилишта, земљани ра-
дови. Ископавање, насипање, равнање терена, 
уклањање ископина, 

•  43.22 Увођење инсталација водовода, 
канализације и гријања, 

•  49.41 Друмски превоз робе 
 -  Изнајмљивање возача са возилом. 

 
      3.2. Споредне  дјелатности. 
 

Члан 12. 
            Предузеће може да обавља послове 
промета робе и услуга само у оквиру дјела-
тности уписаних у судски регистар. 
            Предузеће може, без уписа у судски 
регистар, да обавља и друге дјелатности које 
служе дјелатностима уписаним у судски ре-
гистар, које се уобичајено обављају уз те дје-
латности,  у мањем обиму или повремено. 
 
      3.3. Промјена и допуна дјелатности. 
 

Члан 13. 
            Предузеће може извршити промјену 
или допуну дјелатности, када су за то ис-
пуњени услови прописани законом или  од-
луком скупштине. 
            Под допуном дјелатности предузећа 
подразумијева се увођење нових уз већ пос-
тојеће дјелатности, а под  промјеном дјелат-
ности  замјену постојећих  новим дјелатнос-
тима друштва. 
            О измјенама  и допунама дјелатности 
одлучује  Скупштина предузећа.           
            Измјене и допуне основних дјелат-
ности предузећа уписују се у судски регистар. 
       

ІV ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 14. 
            Имовину предузећа чине право својине 
на покретним и непокретним стварима, нов-
чана средства, хартије од вриједности и друга 
имовинска права. 
           Неновчани улози оснивача изражавају 
се новчано. 
 
     4.1. Основни капитал предузећа 
 

Члан 15. 
            Основни капитал предузећа чини осни-
вачки улог оснивача. 
            Основни капитал предузећа износи 
3.000,00 (три хиљаде) КМ. у новцу и чини 
100%  удјела Општине Петрово. 
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            Оснивач може вршити повећање и сма-
њење основног капитала у новцу, стварима и 
правима, у складу са законом. 
 

Члан 16. 
           Основни капитал предузећа даје право 
оснивачу на управљање предузећем, право на 
добит предузећа, као и право на дио ликви-
дационе масе, сразмјерно процентуалном уче-
шћу удјела у укупном капиталу предузећа. 
            
     4.2. Средства за обављање основних 
дјелатности. 
 

Члан 17. 
            Средства за обављање комуналних дје-
латности индивидуалне комуналне потрошње 
обезбјеђују се из : 

•  Цијене комуналних услуга, 
•  Других извора, у складу са законом и 

одлуком Скупштине предузећа, 
  Средства за обављање комуналних  

дјелатности заједничке комуналне потрошње 
обезбјеђују се из: 

•  Буџета општине, 
•  Донација које имају новчану ври-

једност, 
•  Из прихода остварених коришћењем 

имовине и средстава предузећа. 
 

Члан 18. 
            Средствима  из  члана 17. став .1. овог 
статута обезбјеђује се покриће укупних рас-
хода предузећа као даваоца комуналне услуге 
и унапређење постојећих објеката, уређаја и 
опреме према нормативима, мјерилима и ста-
ндардима у комуналним дјелатностима. 
            Утврђивање висине средстава  за за-
једничку комуналну потрошњу која  обез-
бјеђује скупштина у буџету, врши се на осно-
ву програма услуга заједничке комуналне по-
трошње. 
 

     4.3. Обавезна резерва. 
 

Члан 19. 
            Предузеће има  обавезну резерву. 
            Предузеће у резерву капитала уноси 
5%  добити текуће године умањене за губитак 
из претходне године, све док резерва не до-
стигне висину од 20%  основног капитала 
предузећа. 
            Ако се обавезна резерва смањи, мора 
се допунити до  прописаног износа, у складу 
са ставом 2. овог члана. 

4.4. Покриће губитака. 
 

Члан 20. 
            Покриће губитка у пословању преду-
зећа врши се  из: резерви друштва, добити, те-
кућег пословања и других извора у складу са 
законом. 
            Оснивач предузећа није дужан вршити 
покриће  губитка  пословања  предузећа. 
 
        V ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕ-
ЊА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ. 
      5.1. Одговорност предузећа  и осни-
вача. 
 

Члан 21. 
            Предузеће је правно лице са правима, 
обавезама и одговорностима, које стиче на 
основу закона, других прописа и овог статута. 
            Предузеће за своје обавезе одговара 
свом својом имовином (потпуна одговор-
ност). 
            Предузеће не одговара за обавезе осни-
вача. 
            Оснивач одговара за обавезе  преду-
зећа у висини средстава уложених у оснивање 
предузећа. 
            Оснивач одговара за обавезе предузећа 
свом својом имовином, у случајевима и под 
условима прописаним законом . 
 

      5.2. Овлашћења предузећа у правном 
промету. 
 

Члан 22. 
            Предузеће има сва овлашћења у  прав-
ном промету, у оквиру дјелатности уписаних 
у судски регистар. 
 
      VІ ЗАСТУПАЊЕ,  ПРЕДСТАВЉА-
ЊЕ  И ПОТПИСИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА. 
      6.1. Заступање  и представљање пре-
дузећа. 
 

Члан 23. 
            Предузећа заступа и представља дире-
ктор предузећа, без ограничења овлашћења. 
            Директор предузећа може у оквиру 
својих овлашћења дати другом лицу пуномоћ 
за заступање предузећа. 
            Пуномоћник предузећа овлашћен је да 
у име предузећа у границама датог пуномоћја, 
закључује уговоре и врши друге правне радње 
у име предузећа. 
 



Страна 8 - Број 4              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО             Сриједа, 30.03.2011.године 
 

     6.2. Прокура. 
 

Члан 24. 
            Директор предузећа уз сагласност Над-
зорног одбора може  дати другом лицу про-
куру. 
            Давање прокуре уписује се у судски 
регистар. 
            Прокура је овлашћење за закључивање 
уговора, и вршење правних послова и радњи у 
име и за рачун предузећа, осим за закљу-
чивање уговора који се односе на отуђење или 
оптерећење непокретности друштва. 
            Давање прокуре, престанак и друга пи-
тања од значаја за  рад прокуристе, уређују се  
одлуком Надзорног одбора  предузећа. 
 

      6.3. Потписивање предузећа. 
 

Члан 25. 
            Предузеће  се  потписује  тако  што за-
ступник предузећа уз фирму предузећа додаје   
свој потпис. 
            При потписивању предузећа од стране 
прокуристе, прокуриста је дужан унијети по-
датак да је у питању прокурист. 
            Заступник и прокурист обавезни су 
своје овјерене потписе доставити регистраци-
оном суду. 
            Лица овлашћена за располагање нов-
чаним средствима предузећа обавезна су своје  
овјерене потписе доставити  свим банкама  
преко којих предузеће  обавља платне тран-
сакције - врши платни промет. 
 
    VІІ ОРГАНИ  ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 26. 
            Органи предузећа су : 

1. Скупштина предузећа, 
2. Надзорни одбор, 
3. Директор. 

 
     7.1. Скупштина предузећа 
 

Члан 27. 
           Функцију Скупштине предузећа врши 
Скупштина општине Петрово. 
           Скупштина предузећа је надлежана да: 

1. доноси статут предузећа, 
2. доноси пословник о свом раду и 

друге пословне акте у складу са законом, 
3. доноси етички кодекс, 
4. доноси план пословања, 

5. доноси програм инвестиција за пла-
нски период, 

6. именује и разрешава надзорни одбор 
и одлучује о њиховој накнади, 

7. одлучује о трајној пословној сара-
дњи и повезивању са другим предузећима,  

8. одлучује о повећању и смањењу ос-
новног капитала, 

9. одлучује о расподјели добити и пок-
рићу губитака, 

10. усваја годишњи план и извјештај о 
пословању, 

11. даје саглесност на акт о органи-
зацији и систематизацији послова, 

12. одлучује о давању сагласности на 
кредитно задужење предузећа, 

13. одлучује о статусним промјенама, 
промјенана облика и престанку предузећа, 

14. одлучује о измјени, промјени и до-
пуни дјелатности предузећа, 

15. одлучује и о другим питањима у ск-
ладу са законом и статутом. 
 

Члан  28. 
           Скупштина предузећа ради и одлучује 
на сједницама. 
           Скупштина се сазива по потреби, а 
најмање једном годишње (редовна). 
           Сједнице скупштине које се одржавају 
између редовних-годишњих скупштина су 
ванредне. 
           Редовна-годишња сједница скупштине 
одржава се најкасније у року шест мјесеци од 
завршетка пословне године. 
           Сједнице Скупштине предузећа сазива 
и предсједава им предсједник скупштине, а у 
случају његове спријечености подпредсједник 
скупштине. 
           Предсједник Скупштине предузећа са-
зива сједнице скупштине самоиницијативно, а 
дужан је сазвати сједницу на захтјев: 1/3 чла-
нова скупштине, Надзорног одбора предузећа 
и директора. 
                      

Члан 29. 
          Сједница  Скупштине  предузећа  сазива  
се  писменим  позивом  и  доставља  свим  ли-
цима која чине скупштину, најкасније седам 
дана прије дана одржавања сједнице скуп-
штине. 
          Уз писани позив из става 1. овог члана 
који садржи вријеме и мјесто одржавања сје-
днице, достављају се финансијски извјештаји, 
текст приједлога општег акта, опис уговора 
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или другог правног посла предложеног за 
одобрење, као и други акти који се налазе на 
дневном реду сједнице. 
          Скупштина предузећа може се одржати 
и без сазивања у складу са ставом 2. овог чла-
на, на начин и под условима прописаним Пос-
ловником скупштине предузећа. 
 

Члан 30. 
           За одржавање Скупштине предузећа 
потребна је већина од укупног броја чланова 
скупштине (кворум). 
           Ако се сједница скупштине није могла 
одржати или одлучивати због недостатка кво-
рума, поново се сазива са истим предложеним 
дневним редом, најраније 10, а најкасније 30 
дана од дана првог сазивања.   
 

Члан 31. 
          Скупштина предузећа одлучује обичном 
већином броја гласова свих чланова скуп-
штине. 
          Скупштина предузећа одлучује јавним 
гласањем-дизањем руке. 
          Изузетно, скупштина може одлучити да 
се о појединим питањима изјашњава тајно, 
путем гласачких листића.   

 
Члан 32. 

          Ток сједнице и одлуке Скупштине пре-
дузећа уносе се у записник. 
          Одлуке донешене на сједници скуп-
штине уносе се без одлагања у посебну књигу 
одлука. 
          Одлуке из става 2. овог члана пуно-
важне су од дана доношења, ако законом није 
другачије одређено.    

Члан 33. 
          Начин сазивања,  рада и одлучивања, са-
држина записника и друга питања од значаја 
за рад Скупштине предузећа ближе се уређују 
Пословником Скупштине предузећа. 
                      
    7.2. Надзорни одбор. 
 

Члан 34. 
            Надзорни одбор  је  надлежан да : 

1. надзире рад управе,  
2. доноси пословник о свом раду, пре-

длаже статут, етички кодекс и друге акте ску-
пштини, 

3. именује и разрјешава директора и 
друге чланове управе предузећа, 

4. доноси смјернице о набавци и врши 
надзор над њиховим провођењем, 

5. даје мишљење о расподјели добити, 
6. доноси одлуке о инвестирању у ск-

ладу са законом, 
7. даје овлаштење за ограничене актив-

ности у складу са законом, 
8. предлаже именовање и разрешење 

чланова одбора за ревизију, 
9. доноси одлуке о инвестирању,у ск-

ладу са законом и статутом, 
10. обавља и друге послове у скла-

ду са законом, статутом и актима предузећа. 
 

 7.2.1. Интерни поступци. 
Члан 35. 

            Надзорни одбор има обавезу и одго-
ворност да осигура : 

•  доношење општих  аката којима се ут-
врђују оперативни и функционални аспекти 
рада органа предузећа, у складу са законом, 
статутом и етичким кодексом; 

•  доношење правилника о дисциплин-
ској и материјалној одговорности који садржи 
одрдбе о дисциплинском поступку и поступку 
разрјешења и удаљења са посла и из пре-
дузећа дговорних лица по скраћеном посту-
пку и забрани поновног запослења у преду-
зећу у периоду који не може бити крачи од 
пет година; 

•  поштивање  закона и аката предузећа. 
•  рад директора и запослених у инте-

ресу предузећа. 
 

 7.2.2. Избор и рад  надзорног одбора. 
 

Члан 36. 
            Надзорни одбор предузећа састоји се 
од три члана . 
            Избор и именовање надзорног одбора 
предузећа врши  Скупштина предузећа, на ос-
нову јавног конкурса. 
            Надзорни одбор има предсједника кога 
бирају чланови надзорног одбора, већином од 
укупног броја чланова.  
            Запослени у предузећу не могу бити 
чланови надзорног одбора. 
 

Члан 37. 
            Надзорни одбор предузећа  именује се 
на вријеме од четири године. 
            Исто лице може бити  бирано у надзор-
ни одбор више пута, без ограничења броја  
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мандата. 
            У Надзорни одбор  предузећа може би-
ти изабрано лице које  поред општих услова 
прописаних законом испуњава и посебне ус-
лове и стандарде које утврди Скупштина пре-
дузећа. 
            Приликом номиновања чланова над-
зорног одбора, орган надлежан за избор пос-
тупа у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске. 
 

Члан 38. 
            Надзорни одбор ради и одлучује на сје-
дницама. 
            Сједнице надзорног одбора  одржавају 
се по потреби.  
            Сједнице надзорног одбора сазива пре-
дсједник, по сопственој иницијативи, на за-
хтјев члана тог одбора, директора предузећа и 
на захтјев  скупштине. 
            На сазивање сједнице Надзорног од-
бора предузећа примјењују се одредбе члана 
29. став 1 . и 2. овог статута. 
            Надзорни одбор може пуноважно ра-
дити и одлучивати ако сједници присуствују  
најмање два члана овог органа. 
            Надзорни одбор одлучује већином гла-
сова чланова надзорног одбора. 
            О току сједнице надзорног одбора води 
се записник. 
 

Члан 39. 
            Изузетно од  члана 38. став 4. овог ста-
тута, у оправданим и хитним случајевима ка-
да за то постоји стварна и неодложна потреба, 
односно када би одлагање доношења одлуке о 
одређеном питању имало или би могло имати 
штетне посљедице по предузеће, надзорни од-
бор одлуку о том питању може донијети теле-
фонски, путем телефакса, електронским или 
другим путем под условом да се таквом до-
ношењу одлуке не противи ни један члан над-
зорног одбора. 
            Начин и резултати гласања изван сјед-
нице констатују се записнички уз назнаку да 
је одлука донесена на начин из става 1. овог 
члана. 
 

Члан 40. 
            Конституисање надзорног одбора,  са-
зивање сједница, ток сједнице, одлучување на 
сједници, доношење одлука изван сједнице, 
одлагање и прекид сједнице, вођење запи-

сника, писмена израда и отправак одлука, и 
друга питања од значаја за рад надзорног од-
бора ближе се уређују Пословником Над-
зорног одбора. 
 
    7.2.3.Накнада за рад. 
 

Члан 41. 
            Чланови надзорног одбора за свој рад у 
овом органу имају право на новчану накнаду, 
у складу са одлуком Скупштине предузећа. 
 
      7.3. Директор предузећа. 
   7.3.1. Надлежности директора преду-
зећа 
 

Члан 42. 
            Директор предузећа надлежан је да: 

1. организује и руководи радом пре-
дузећа; 

2. заступа и представља предузеће; 
3. предлаже план и програм рада и пре-

дузима мјере за њихово провођење; 
4. доноси општа и друга акта која не 

доноси надзорни одбор или скупштина; 
5. предлаже сва акта која доноси на-

дзорни одбор; 
6. извршава одлуке надзорног одбора и 

скупштине; 
7. доноси акт о организацији и сис-

тематизацији послова ; 
8. запошљава и отпушта запослене и 

одлучује о њиховим правима, обавезама и 
одговорностима у складу са законом и опш-
тим актима предузећа; 

9. спроводи етички кодекс; 
10. предлаже расподјелу добити и пок-

риће губитака; 
11. предлаже  и спроводи смјернице о 

набавци  те спроводи важеће прописе; 
12. обавља и друге послове утврђене 

статутом, законом и општим актима пре-
дузећа.  

 

 7.3.2. Избор и именовање директора 
предузећа. 

 

Члан 43. 
            Директора предузећа бира и разрје-
шава  надзорни одбор  већином гласова, на 
основу јавног конкурса. 
            Директор предузећа се именује на ври-
јеме од четири године. 
            Исто лице може бити именовано за ди- 
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ректора предузећа више пута, без ограничења 
броја мандата. 
            За директора предузећа не може бити 
именовано лице које обавља извршну функ-
цију у политичкој странци. 
 

Члан 44. 
            За директора предузећа може бити 
именовано лице које поред општих услова 
прописаних законом, испуњава и следеће 
услове: 

1. Да има најмање вишу стручну спре-
му, техничког или друштвеног смјера ; 

2. Најмање 2 година радног искуства у 
струци са високом стручном спремом, одно-
сно 3 година радног искуства у струци са ви-
шом стручном спремом; 

3. Да је држављанин Републике Срп-
ске и БиХ; 

4. Да није отпуштен из државне или 
друге службе на било којем нивоу у БиХ као 
резултат дисциплинске мјере  у периоду од 3 
године прије објављивања јавног конкурса за  
избор и именовање; 

5. Да није кривично кажњаван и да се 
против њега не води кривични поступак за 
вршење дужности директора предузећа;  

Поред услова из става 1. овог члана  
Надзорни одбор предузећа може утврдити и 
друге  критерије и стандарде које је потребно 
или пожељно испуњавати на мјесту директора 
предузећа. 
 

Члан 45. 
           Конкурс за избор и именовање дире-
ктора предузећа расписује се најкасније 60 да-
на прије истека мандата директора, најмање у 
једном дневном листу доступном најширој ја-
вности и Службеном гласнику Репубике Срп-
ске. 
            Оглас за избор и именовање директора 
предузећа садржи : 

1. Опис послова; 
2. Опште и посебне услове, као и дода-

тне критерије ако су исти утврђени; 
3. Вријеме на које се избор  врши; 
4. Списак  докумената који се прилажу 

уз пријаву; 
Рок за подношење пријава на оглас не 

може бити краћи од 14 дана. 
 

Члан 46. 
            Директор предузећа дужан је да обус-
тави од извршења  акт  надзорног одбора за 

који сматра да је супротан закону или другом 
пропису и да о томе одмах обавијести овај 
орган. 
            Ако надзорни одбор не усклади   акт из 
става 1. овог члана са законом, односно опш-
тим актима предузећа у року 30 дана од дана  
када је примио обавјештење директора да је 
акт обуставио од извршења, директор ће у да-
љњем року од 15 дана покренути поступак за 
оцјену његове законитости и о томе обави-
јестити надзорни одбор и скупштину преду-
зећа. 

 

Члан 47. 
            Права и обавезе директора предузећа  
по основу радног односа  у предузећу  регу-
лишу се менаџерским уговором, кога  са ди-
ректором закључује надзорни одбор преду-
зећа. 
 

       7.4. Радна тијела 
 

Члан 48. 
            Органи предузећа могу образовати  ко-
мисије, одборе и друге радне групе  као своја 
повремена радна тијела, ради помоћи у изв-
ршавању послова и задатака из њихове надле-
жности. 
            Задаци, услови и начин рада радних 
тијела уређује се одлуком о именовању. 
            Органи предузећа не могу своје право 
одлучивања преносити на своја радна тијела. 
            Радна тијела о питањима за која су фо-
рмирана доносе: закључке, налазе, приједло-
ге, мишљења и препоруке. 
            Чланови радних тијела за свој рад има-
ју право накнаде у складу са одлуком органа 
који их именује. 
 

       7.5. Одговорност директора и надзо-
рног одбора предузећа. 
 

Члан 49. 
            Надзорни одбор и директор предузећа 
подлијежу дужностима одговорностима и ог-
раничењима прописаним законом, одлуком 
скупштине и овим статутом. 
            Директор  и  чланови надзорног одбора 
предузећа дужни су обављати своје  функције, 
односно извршавати своје обавезе благов-
ремено, стручно, савјесно и уз дужну пажњу. 
            У испуњавању својих обавеза и одго-
ворности, надзорни одбор и директор дужни 
су цјелисходно и одговорно користити и вр-
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шити контролу коришћења имовине и ресурса 
предузећа. 
            У испуњавању својих обавеза и одго-
ворности , директор и надзорни одбор дужни 
су настојати да и запослени у предузећу по-
ступају у складу са законом, подзаконским 
актима, одлукама скупштине и актима органа  
предузећа. 
 

Члан 50 
            Директор и чланови надзорног одбора 
одговарају за обавезе предузећа свом својом 
имовином, ако су: 

1. предузеће злоупотријебили да би 
постигли циљ који је за њих забрањен; 

2. предузеће злоупотријебили да би 
оштетили  повјериоце; 

3. супротно прописима, поступали са 
имовином предузећа као да је у питању њи-
хова  имовина; 

4. смањили имовину предузећа у своју 
корист или корист другог лица, а знали су или 
су морали знати да предузеће неће бити у 
стању да измири своје обавезе према трећим 
лицима. 
 

Члан 51. 
            Органи предузећа обављају послове из 
свог дјелокруга у интересу предузећа и у во-
ђењу послова поступају са пажњом доброг 
привредника и  у складу са начелима етичког 
кодекса. 
 

      7.6. Престанак мандата 
 

Члан 52. 
            Дужност директора, надзорног одбо-
ра, односно члана надзорног одбора  престаје: 

1. Истеком времена (мандат) на које је 
именовање извршено; 

2. Смрћу; 
3. Оставком; 
4. Опозивом. 
Скупштина предузећа може опозвати 

надзорни одбор у цјелини, односно поједине 
чланове тог органа, а надзорни одбор дире-
ктора ради: не извршавања послова и обавеза, 
злоупотребе положаја, прекорачења овлашће-
ња, не провођења одлука скупштине односно 
надзорног одбора, лоших пословних резулта-
та предузећа по завршном рачуну, разлога 
предвиђених менаџерским уговором из члана 
47. овог статута, незаступања интереса преду-
зећа, доношења одлука у супротности са зако-
ном и општим актима предузећа, не при-

суствовања сједницама органа предузећа, на-
ступања сукоба интереса, непридржавања 
етичког кодекса и у другим случајевима про-
писаним законом,  актима скупштине и опш-
тим актима предузећа. 
            Неоснован опозив даје право на накна-
ду штете. 
 

   VІІІ ЕТИЧКИ КОДЕКС. 
 

Члан 53. 
            Предузеће доноси етички кодекс, који 
представља интегрални дио обавеза и одгово-
рности директора, односно чланова управе, 
надзорног одбора  и свих  запослених у пре-
дузећу, укључујући и појединце и заступнике 
које  предузеће именује  за обављање одређе-
них послова, за цијело вријеме њиховог  рада 
и ангажмана у предузећу. 
            Етички кодекс садржи правила о су-
кобу интереса, повезаним лицима, повјерљи-
вости, праведном поступању, заштити и цје-
лисходној употреби средстава предузећа, при-
јави незаконитих поступања и другим пита-
њима од интереса за предузеће и кориснике 
услуга. 
            Кршење правила етичког кодекса  пре-
дставља основ за опозив са дужности, одно-
сно за отказ уговора о раду 
 

     ІХ  ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 54. 
            Скупштина предузећа, директор  и на-
дзорни одбор, користећи се добром послов-
ном праксом, планирају развој предузећа из-
радом и усвајањем  трогодишњих планова по-
словања. 
            Реализација плана из претходног става 
овог члана врши се кроз доношење и про-
вођење годишњих планова пословања преду-
зећа. 
            План пословања укључује: 

• план прихода и расхода, 
• капиталне трошкове планиране у пе-

риоду који план обухвата, 
• изворе финансирања за планиране 

капиталне издатке  те друге пословне циљеве, 
• кредите, односно  зајмове чије узи-

мање је планирано у периоду на који се план 
односи, 

• обезбјеђења предложена за осигура-
ње кредита и зајмова  из претходне алинеје, 
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• план запошљавања и трошкове за 
то, 

• приједлоге за  коришћење добити за 
период плана плана пословања, 
            План пословања за период за који је 
донесен представља основ пословних актив-
ности предузећа. 
            
       X. НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИ-
ЧЕНЕ  АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
        10.1. Недопуштене активности 
 

Члан 55. 
           Предузећу није допуштено: 

1. давање кредита или позајмица за-
посленим у предузећу или другим лицима,  
као ни давање гаранција или осигурања за 
кредит, 
       2. давање донација у супротности са 
одредбама  Закона  о донацијама предузећа у 
јавном власништву или под јавном  конт-
ролом Републике, 

3.  исплате плата, доприноса и накнада 
супротно одредбама прописа о раду, Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању  или 
лицима на било каквој листи чекања, 

4. да у набавкама робе и услуга у 
својству понуђача  учествују: запослени, чла-
нови надзорног одбора, чланови породице 
члана надзорног одбора и члана скупштине. 

5. склапање уговора са кумулативном 
вриједношћу већом од 10.000, КМ. без  сагла-
сности надзорног одбора, 

6. друге активности приписане зако-
ном. 

 

10.2. Ограничене активности 
 

Члан 56. 
            Предузеће може предузимати следеће 
активности искључиво уз писмену сагласност 
надзорног одбора: 

1. измирити дуг према повјериоцу пре-
дузећа, плаћањем трећем лицу (уговор о це-
сији), 

2. извршити пребијање дугова  према 
некој страни са дуговима те стране која је 
због тога истовремено и повјерилац и дужник 
(уговор о  простој компензацији), 

3. узети учешће у вишеструком преби-
јању дугова између више страна (уговор о му-
лти латералној компензацији); 
       4. измирење дуга према предузећу када 
дужник  предузећа  плаћа  повјериоцу  преду- 

зећа; 
       5.  отпис  потраживања. 
 

      ХІ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИ-
НЕ 
 

Члан 57. 
            Предузеће је у обављању својих дјела-
тности и послова обавезно предузимати све 
мјере заштите и унапређења радне и животне 
средине у складу са законом и другим важе-
ћим прописима. 
            За примјену  прописа, планирање и 
предузимање потребних мјера заштите на ра-
ду и унапређења животне и радне средине 
одговорни су директор и надзорни одбор 
предузећа. 
            Подизању нових капацитета и увођењу 
нове опреме и технологије рада и поступака 
може се приступити када се претходно прим-
јеном савремених техничко-технолошких рје-
шења обезбиједи спречавање, односно откла-
њање  загађивања животне средине. 
 

     XІІ ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА 
ТАЈНА 
    12.1. Јавност рада. 
 

Члан 58. 
            Директор и надзорни одбор предузећа 
дужни су да о  свом раду и раду предузећа и о 
рачуноводственим исказима предузећа, на  
потпун и садржајан начин обавјештавају Ску-
пштину предузећа, подношењем  периоди-
чних информација и  годишњих извјештаја о 
раду, као и подношењем других информација 
и докумената на захтјев  органа скупштине. 
            Представници средстава јавног инфор-
мисања имају право да буду информисани о 
раду предузећа и његових органа  ради ин-
формисања јавности, у ком циљу  имају право 
присуствовања сједницама скупштине и над-
зорног одбора, као и право да им се на њи-
хово тражење ставе на увид општа и друга 
акта, информације и документа предузећа, 
осим оних докумената, аката и података који  
су проглашени пословном тајном. 
 

Члан 59. 
            Директор и надзорни одбор предузећа 
дужни су обавјештавати запослене у преду-
зећу о свим  општим и другим актима којима 
се уређују права и обавезе из радног односа, 
као и о другим питањима, актима и посту-
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пцима скупштине и предузећа којима се утиче 
на њихов економски или радно-правни статус.  
 

Члан 60. 
            Корисници услуга предузећа имају 
право на приступ свим подацима из домена 
рада и пословања предузећа у складу са Зако-
ном о слободи приступа информацијама. 
            Предузеће као давалац комуналних ус-
луга дужно је у средствима јавног информи-
сања или на други погодан  начин обав-
јештавати кориснике услуга о планираним 
или очекиваним сметњама и прекидима који 
ће настати или могу настати у пружању ко-
муналних услуга, најкасније  три дана прије 
очекиваног прекида  у пружању тих услуга. 
 

     12.2.Пословна тајна. 
 

Члан 61. 
            Пословном тајном сматрају се подаци 
и документа чије би предавање или сао-
пштавање неовлашћеним лицима усљед њи-
хове природе и значаја било у супротности са 
интересима предузећа. 
            Пословном тајном предузећа сматрају 
се документа и информације: 

• које надлежни републички орган или 
орган оснивача предузећа прогласи тајним; 

• које орган из претходне алинеје овог 
члана, као тајне саопшти органима предузећа; 

• које надзорни одбор предузећа прог-
ласи пословном тајном. 
            Директор, надзорни одбор и радници 
предузећа дужни су да као професионалну та-
јну чувају све податке и  сазнања из личног и 
породичног живота корисника услуга до ко-
јих дођу при вршењу својих  послова, осим 
података и сазнања чије би не саопштавање 
имало за последицу прикривање кривичног 
дјела или прекршаја. 
 

Члан 62. 
            Документа и податке који се сматрају 
пословном или професионалном тајном дру-
гим лицима  или органима  даје директор пре-
дузећа или друго од њега овлашћено лице. 
            Радници и органи предузећа који рас-
полажу документима или подацима који су 
проглашени пословном или представљају  
професионалну тајну  дужни су исте чувати и 
не смију их неовлаштено давати или саопшта-
вати. 

            Обавеза чувања пословне и професи-
оналне тајне траје  годину дана  по престанку 
чланства у органу предузећа, односно по пре-
станку радног односа у предузећу. 
 
    XІІІ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 63. 

            Основни организациони дијелови пре-
дузећа су радне јединице. 
            Радне јединице као организационе цје-
лине врше пружање комуналних и других 
услуга кроз обављање основних и споредних 
дјелатности и обављање  административно ст-
ручних, економских, правних и других пос-
лова. 
            Радне јединице се организују према: 
сродности, врсти, обиму и повезаности пос-
лова. 
            У саставу радних јединица могу се об-
разовати службе и други нижи организациони 
облици. 
 

Члан 64. 
            Унутрашња организација предузећа 
уређује се актом о организацији и систе-
матизацији послова, коју доноси директор 
предузећа, у складу са  плановима и програ-
мима рада и развоја предузећа. 
 

  XІV СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ И 
ПРОМЈЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 65. 
            Предузеће се може спојити са  другим 
предузећем (спајање), подијелити на два или 
више предузећа (подјела) и промијенити об-
лик (промјена облика предузећа). 
            Статусне  промјене  и промјене облика 
предузећа врше се одлуком скупштина пре-
дузећа, у складу са законом. 
 
    XV.  ОПШТИ  АКТИ  ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 66. 
            Општи акти предузећа су: статут, пра-
вилници, пословник, одлуке и други акти ко-
јим се на општи начин уређују одређена пи-
тања од значаја за рад и пословање предузећа. 
            Статут је основни општи акт преду-
зећа. 
            Други општи акти предузећа морају 
бити у сагласности са статутом. 
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            Појединачни акти које доносе органи 
предузећа и овлашћени појединци морају би-
ти у сагласности са општим актима предузећа. 
 

Члан 67. 
            Иницијативу за доношење, измјене и 
допуне статута предузећа, односно другог оп-
штег акта могу дати : 

• скупштина предузећа, 
• директор предузећа, 
•  надзорни одбор и сваки члан над-

зорног одбора; 
• организација синдиката у предузећу. 
Иницијатива се покреће достављањем 

приједлога надзоирном одбору, односно дире-
ктору предузећа у зависности од надлежности 
за доношење одређеног општег акта, који је 
дужан  да га  размотри у року 15 дана од дана 
пријема и донесе одговарајућу одлуку. 
 

Члан 68. 
            По прихватању иницијативе, односно 
приједлога за доношење општег акта  стручна 
служба предузећа  припрема нацрт, односно 
приједлог акта и доставља га директору пре-
дузећа, односно надзорном одбору,  који  у за-
висности од надлежности за доношење тог 
акта утврђује приједлог и исти доставља ор-
гану надлежном за доношење акта,  доноси  
исти ако је надлежан за то. 
            У поступку доношења општег акта  
могу се узети у обзир мишљења запослених и 
организације синдиката у предузећу. 
            Код доношења општих аката којима се 
уређују плате, права и обавезе из радног од-
носа доносилац општег акта дужан је прет-
ходно затражити мишљење организације син-
диката у предузећу. 
            Мишљење синдиката не обавезује до-
носиоца општег акта. 
 

Члан 69. 
            У предузећу поред статута, доносе се и 
сљедећи општи акти : 

1. Етички кодекс; 
2. Правилник о набавкама; 
3. Правилник о заштити од пожара; 
4. Пословник Скупштине предузећа; 
5. Пословник Надзорног одбора преду-

зећа; 
6. Правилник о заштити на раду; 
7. Појединачни колективни уговор; 
8. Друга општа акта  чија обавеза до-

ношења произилази из закона и овог статута. 

            Поступак  утврђен за доношење стату-
та и других општих аката примјењује се и 
приликом вршења њихових измјена и допуна. 
 

Члан 70. 
            Објављивање општих аката предузећа 
врши се одмах по њиховом доношењу. 
            Општи акти друштва објављују се на 
огласној  табли  предузећа или на други начин 
доступан свим запосленим у предузећу. 
            Општи акти  предузећа ступају на сна-
гу осмог дана од дана објављивања. 
 

   XVІ  ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 71. 
            Предузеће престаје : 
            1. ако му буде изречена мјера забране 
обављања свих дјелатности; 
            2. одлуком Скупштине предузећа; 
            3. статусном промјеном која за после-
дицу има престанак предузећа 
            4. у случају стечаја или ликвидације; 
            5. и у другим случајевима прописаним 
законом. 
            Предузеће престаје брисањем из судс-
ког регистра. 
 

  XVІІ  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОД-
РЕДБЕ. 
 

Члан 72. 
            Предузеће ће  општа акта  из члана 71. 
Статута донијети у року 60. дана од дана 
уписа у судском регистру и стицања статуса 
правног лица. 
 

Члан 73. 
            На сва питања која нису регулисана 
овим статутом сходно се примјењују одредбе 
Закона о јавним предузећима и Закона о  
комуналним дјелатностима. 

 
Члан 74. 

            Статут ступа на снагу на осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику оп-
штине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-25/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 3. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
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Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на ко-
ришћење некретнина општине («Службени 
гласник општине Петрово» број14/05, 1/06. и 
6/09), члана 37. Статута општине Петрово 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 25.03.2011. године, 
донијела је    
  

О  Д  Л  У  К  У 
О  ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВ-
НОГ ПРОСТОРА  ЈКП ''ВОДА'' ПЕТРОВО 

 

I 
            Јавном комуналном предузећу ''Вода'' 
са п.о. Петрово, даје се у згради Општине 
Петрово у Петрову, на другом спрату, улаз 2., 
на коришћење канцеларија бр. 54. површине 
15 m2 са правом коришћења заједничких дије-
лова зграде (санитарни чвор, ходник, степени-
ште) који служе за редовну употребу канце-
ларије. 
 

II 
 Право коришћења из члана 1. ове од-
луке даје се на неодређено вријеме, без нак-
наде. 
 

III 
 ЈКП ''Вода'' са п.о.  Петрово, дужан је 
сносити трошкове комуналних услуга и друге 
трошкове (ел. енергија, гријање, вода, одвоз 
смећа и др.) који настану коришћењем  прос-
тора из члана 1. ове одлуке. 
 

IV 
Међусобна права и обавезе по основу 

коришћења  канцелариског простора и зајед-
ничких дијелова зграде из чана 1. ове одлуке 
биће регулисана уговором. 
 

V 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-26/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 4. 
На основу члана 5. под в. а у вези са 

чланом 19.став 1. Закона о јавним преду-
зећима («Службени гласник Републике Срп-

ске», број 75/04.), Скупштина општине Пет-
рово у функцији Скупштине  ЈКП „Вода“ 
Петрово,  на сједници  одржаној дана  25.03. 
2011. године, донијела је 
 

Е Т И Ч К И   К О Д Е К С 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДА“   ПЕТРОВО 
 

           І - ПРИМЈЕНА КОДЕКСА 
 

            Овај етички кодекс ће се примјењивати 
на:  
            1. све запослене у ЈКП „ВОДА“  Пет-
рово (у даљнејм тексту: предузећа, укљу-
чујући и појединце и заступнике које именује 
предузеће за обављање одређених послова;  

        2. све чланове надзорног одбора, упра-
ве и одбора за ревизију;  
        3. сва правна лица или појединце који 
непосредно или посредно посједују најма-
ње 5% (или мање) укупних гласачких уп-
рава (у даљем тексту термин: »повезано ли-
це» или «повезана лица» у складу са конте-
кстом) .  
 

    ІІ - НАЧЕЛА КОДЕКСА 
 

НАЧЕЛО 1. 
            Сукоб интереса.  
            Повезано лице треба избјегавати ства-
рне или очигледне сукобе интереса са пре-
дузећем у личним или професионалним од-
носима.  
            Сукоб интереса се јавља када лични, 
односно професионални интерес повезаног 
лица онемогућава, може евентуално онемо-
гућити, или се чини да материјално онемо-
гућава интерес или пословање предузећа или 
способност повезаног лица да испуњава своје 
обавезе и одговорности.   
            Повезано лице ће омогућити увид ди-
ректору (управи) и надзорном одбору или 
другом надзорном органу у све трансакције 
или односе за које повезано лице оправдано 
очекује да би могле довести до стварног или 
очигледног сукоба интереса са предузећем.  
            Предузећу приликом пословања није 
дозвољено да повезаним лицима нуди пово-
љније услове од оних које нуди другим ли-
цима која нису повезана са предузећем. У 
смислу овог става, следећа лица се сматрају 
повезаним лицима:  
            1. чланови уже породице повезаних ли-
ца до трећег степена крвног сродства или таз- 
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бине, односно лица  која живе у истом дома-
ћинству са повезаним лицима;  

        2. правна лица која располажу гласа-
чким правима у предузећу;  

         3. правна лица у којима предузеће има 
удио од најмање 5% (или мање) од укупне 
суме гласачких права;  

        4. правна лица у којима са најмање 5% 
(или мање) суме гласачких права располаже  

повезано лице;  
          5. правна лица у којима је повезано 
лице, или чланови уже породице повезаног 
лица према дефиницији у тачки 1. члан над-
зорног одбора или управе.  
            Ако било које повезано лице зна или је 
морало знати да је неко друго повезано лице 
дјеловало у супротности са одредбама овог 
члана, то повезано лице је о томе дужно од-
мах обавијестити управу и надзорни одбор 
или други надзорни орган и остале надлежне 
органе.  

 

НАЧЕЛО  2. 
            Корпоративне могућности.  

  У испуњавању својих обавеза и одго-
ворности повезана лица би требало да уна-
пређују легитимне интересе предузећа кад год 
се за то укаже прилика.  
            Повезана лица неће за сопствене по-
требе користити могућности које се открију у 
испуњавању обавеза и одговорности према 
предузећу, односно користити имовину пре-
дузећа или информације, или свој положај у 
својству повезаних лица ради личне користи.  
            Ривалитет повезаног лица са преду-
зећем у сваком од претходно наведених слу-
чајева којима се наноси финансијска штета 
предузећу није дозвољен.  
            Да ли се неком од претходно наведе-
них радњи узрокује финансијска штета преду-
зећу, утврдиће директор (управа) и  надзорни 
одбор, на основу свих релевантних чињеница 
и околности. 
 

НАЧЕЛО 3. 
Стручне способности и савјесно пос-

тупање.  
Повезана лица предузећа дужна су обав-

љати своје функције и извршавати своје оба-
везе уз дужну пажњу, стручно и савјесно.  

 

НАЧЕЛО 4. 
Заштита и правилна употреба имо-

вине предузећа.  
У испуњавању својих обавеза и одгово- 

рности надзорни одбор и директор (управа) ће 
подстицати на одговорно коришћење и кон-
тролу имовине и ресурса предузећа. Имовину 
предузећа, у коју спадају: подаци, материјали, 
залихе, интелектуална својина, објекти и пос-
тројења, софтвер и остала имовина која је у 
власништву, под закупом или се налази у 
посједу предузећа, треба користити искљу-
чиво у оправдане пословне сврхе предузећа.  
 

НАЧЕЛО 5. 
Тајност (повјерљивост). 
Повезана лица ће поштивати тајност по-

датака до којих долазе у испуњавању својих 
обавеза и одговорности, осим у случајевима у 
којима објављивање података одобри преду-
зеће, или је обавеза објављивања прописана 
законом.  

У повјерљиве податке спадају, поред 
осталог, сви подаци нејавног карактера који 
могу бити од користи конкурентима преду-
зећа.  
 

НАЧЕЛО 6. 
Ускладеност са законом, правима и 

прописима.  
У испуњавању својих обавеза и одго-

ворности, надзорни одбор и директор (управа) 
предузећа дужни су настојати да запослени у 
предузећу поступају у складу са важећим 
законима, правилницима и прописима. Ако 
повезано лице дође до сазнања о било каквој 
информацији за коју сматра да представља 
доказ о кршењу закона, правилника или про-
писа који се примјењују на предузеће, даће ту 
информацију једном или више сљедећих 
лица: предсједнику надзорног одбора, дирек-
тору, скупштини предузећа или другим надле-
жним органима.  
 

НАЧЕЛО 7. 
Подстицање пријављивања незакони-

тог или неетичког понашања.  
Надзорни орган и директор (управа) ду-

жни су утицати на предузеће да активно уна-
пређује етичко понашање и подстицати запос-
лене на пријављивање доказа о незаконитом 
или неетичком понашању одговарајућим ор-
ганима предузећа и оснивача.  
 

НАЧЕЛО 8. 
Кредити члановима управе и надзо-

рног одбора.  
Предузећу није дозвољено да на непос-

редан или посредан начин додјељује или орга-
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низује додјелу индивидуалних кредита чла-
новима управе и надзорног одбора, одбора за 
ревизију и запосленима, као ни да им омогући 
измиривање обавеза које имају према пре-
дузећу под повољнијим условима у односу на 
услове који важе за све комитенте. 

Управа и надзорни одбор неће тражити 
или помагати у добијању напријед наведених 
погодности. 

 

НАЧЕЛО  9. 
Разумијевање и поступање у складу 

са етичким кодексом.  
Од повезаних лица очекује се да дјелује 

у складу са одредбама овог кодекса.   
Обавеза је сваког повезаног лица да 

проучи и да се упозна са овим кодексом, да од 
органа предузећа тражи додатно појашњење и 
савјет у вези са тумачењем и захтјевима овог 
кодекса, као и у вези са сваком ситуацијом ко-
ја је наизглед у супротности са кодексом.  
 

Члан 10. 
            Одступање и предузимање дисцип-
линских мјера.  
            Никаква одступања од одредби овог 
кодекса нису дозвољена.  
            Свако кршење одредби овог кодекса 
резултираће неодложним покретањем дисцип-
линских мјера, односно покретањем поступка 
за разрјешење дужности.  
 
        ІІІ - СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 
            Овај  кодекс ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ’’Службеном гласнику 
општине Петрово’’. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-27/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 5. 
На основу члана  30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана 37. 
Статута општине Петрово (''Службени глас-
ник оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07), члана 
5. под ђ. Закона о јавним предузећима (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број 75/04) 
а у вези са чланом  4. Закона о министарским, 
владиним  и другим именовањима  Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број 25/03), Скупштина општине Пет-
рово у улози Скупштине ЈКП. ''Вода'' са п.о. 
Петрово, на сједници одржаној дана  25.03. 
2011. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ  
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Ј.К.П. 

''ВОДА''  ПЕТРОВО 
 
I 

            За вршиоце дужности чланова Надзор-
ног одбора  Јавног комуналног предузећа ''Во-
да''  са п.о. Петрово, именовани су: 

1. Душан Ристић  из Карановца , 
2. Љубан Јовановић  из Какмужа , 
3. Раде Бркић из Петрова. 

 
II 

            Именовање из члана 1. ове одлуке вр-
ши се до избора и именовања директора пре-
дузећа по основу јавног конкурса, а најдуже 
на вријеме од шездесет дана. 
 

III 
            Чланови надзорног одбора између себе 
именоваће предсједника одбора, већином гла-
сова. 
 

IV 
            Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у ''Службеном  гласнику 
општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 
 

Број: 01-111-2/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 6. 
На основу члана  30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07 ) а 
у вези са чланом  4. Закона о министарским, 
владиним  и другим именовањима  Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Срп-
ске'' број 25/03), Скупштина општине Петрово 
у улози Скупштине ЈКП. ''Вода'' са п.о. Пет-
рово, на сједници одржаној дана  25.03.2011. 
године, донијела  је 
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О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДА''  ПЕТРОВО 

 

I 
            БОБАН ПАНИЋ инг.организације рада 
из  Сочковца, именован је за  вршиоца дужно-
сти директора Јавног комуналног предузећа 
''Вода'' са п.о.  Петрово. 
 

II 
            Именовање из члана 1. ове одлуке вр-
ши се до избора и именовања директора пре-
дузећа по основу јавног конкурса, а најдуже 
на вријеме од шездесет дана. 
 

III 
            Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у ''Службеном  гласнику 
општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-3/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 7. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: Набавка 

свјежег меса за кухињу“ реф. 02-014-7-
24/11, СЗР Месница „ЈОВИЋ“ из Добоја 

 

СЗР Месница „ЈОВИЋ“ из Добоја иза-
брана је као најповољнији понуђач у поступку 
јавне набавке –  „Набавка свјежег меса за ку-
хињу“,поновљеним конкурентским позивом 
бр. 02-014-7-24/11 од 0802.2011. године. 

Уговор о набавци роба – „Набавка свје-
жег меса за кухињу“, референца бр. 02-014-7-
24/11 закључује се након истека 15 дана од 
дана када су сви понуђачи обавјештени о из-
бору најповољнијег понуђача. 

 

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

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подза-
конским актима донесеним на основу њега. 
Поступак је проводила Комисија за јавне на-

бавке општине Петрово, те након пријема и 
оцјене понуда упутила препоруку Начелнику 
општине Петрово да се као најповољнији по-
нуђач изабере: СЗР Месница „ЈОВИЋ“ из До-
боја, па је донесена одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор  о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ или подзакон-
ских аката донесених на основу њега има пра-
во уложити приговор на поступак. Приговор 
се поодноси уговорном органу као првосте-
пеној инстанци у жалбеном поступку у писа-
ној форми  у року од 5 дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или је 
требао да сазна за наводну повреду  Закона о 
јавним набавкама, али не касније од једне го-
дине  од наводне повреде. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-31/11 
Датум: 23.02.2011.   
___________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05)  и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06), на-
челник општине Петрово доноси: 

 

О Д Л У К У            
О  РАДНОМ ВРЕМЕНУ МЈЕСНИХ КАН-
ЦЕЛАРИЈА КАКМУЖ И КАРАНОВАЦ 

 

Члан 1. 
  Од 1. марта 2011.године Мјесна канце-
ларија у Какмужу радит ће уторком и четв-
ртком у времену од 07,00 до 15,00 часова а 
Мјесна канцеларија у Карановцу радит ће  по-
недељком,сриједом и петком у времену од 
07,00 до 15,00 часова. 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а бит ће објављена у Службеном глас-
нику општине Петрово 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-44/11 
Датум: 28.02.2011.   
___________________________________________________________ 
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9. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06) и чла-
на 108. Одлуке о комуналном реду  („Служ-
бени гласник општине Петрово“, број 7/10) 
Начелник општине Петрово дана 07.03.2011. 
године доноси 
 

О Д Л У К У  
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
 Ради очувања и заштите животне сре-
дине и подизања свијести грађана о потреби 
заштите животне средине, у мјесецу априлу 
2011. године на простору општине Петрово, 
биће проведена акција под називом "АПРИЛ, 
МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ" као акција увођења и 
одржавања комуналног реда. 
 

Члан 2. 
 Општина Петрово ће се са овом ло-
калном акцијом, укључити у провођење нај-
свеобухватније кампање заштите животне 
средине у Републици Српској под називом 
„Љепша Српска“ која афирмише исте вријед-
ности као и активности из члана 1. ове одлуке 
са циљем да Република Српска постане чис-
тије мјесто за живот њених грађана. 

За провођење ове акције задужује се 
Административна служба општине Петрово. 
  

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Петрово“.  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-51/11 
Датум: 07.03.2011.   
___________________________________________________________ 

10. 
На основу члана 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
17/06), Начелник општине Петрово доноси: 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке за на-
бавку услуга: „Израда и поставка неоходних  

софтвера  са пратећом опремом“ 
 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку услуга: „Израда и поставка неоход-
них  софтвера  са пратећом опремом“ и то: 

     1. Набавка и постављање програмског 
пакета за вођење евиденције oсновних сред-
става, са неопходном пратећом компјутерс-
ком опремом. 

     2. Набавка и постављање програмског 
пакета за вођење евиденције ситног инвен-
тара, са неопходном пратећом компјутерском 
опремом. 

     3. Набавка и постављање програмског 
пакета за наплату воде, са неопходном прате-
ћом  компјутерском опремом. 

     4. Набавка и постављање програмског 
пакета за наплату комуналне накнаде, са нео-
пходном пратећом   компјутерском опремом. 

     5. Набавка и постављање програмског 
пакета за наплату одвоза смећа, са неопхо-
дном  пратећом компјутерском опремом. 

           6. Набавка и усвајање апликације за 
евиденцију радног времена. 

     7. Набавка и постављање програмског 
пакета за вођење регистра привредних субје-
ката, са неопходном  пратећом компјутерском 
опремом. 
 

Члан 2. 
          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку да у складу са Законом о јавним наба-
вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06) и Закона о 
измјенама Закона о јавним набавкама („Слу-
жбени гласник БиХ“ бр.12/09) проведе проце-
дуру за набавку из члана 1. и предложи најпо-
вољнијег понуђача за наведену набавку. 
 

Члан 3. 
         Ова Одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“ 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-36/11 
Датум: 08.03.2011.   
___________________________________________________________ 
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11. 
На основу члана 72.став 3. а у вези са 

чланом 43. став 1. алинеја 8. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 56. Статута општине Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово“ број 17/06) 
Начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗА-
ЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о организацији и систе-
матизацији радних мјеста Административне 
службе општине Петрово („Службени глас-
ник општине Петрово“, број 10/10-Пречишће-
ни текст и 12/10) у члану 7. у тачки 1.3  у тек-
сту „Број извршилаца“ умјесто ријечи „два 
(2)“ уписује се ријеч „ један (1)“ 
 

Члан 2. 
 У члану 7. Правилника у тачки 1.6.  у 
тексту „Посебни услови за  обављање“ иза ри-
јечи рачунару, уписује се текст „положен ис-
пит за матичаре“ и у тексту „Број извршила-
ца„ умјесто ријечи „три(3)“ уписује се ријеч 
„два (2)“.  
 

Члан 3. 
 У члану 7. Парвилника, брише се тачка 
1.14 а тачка 1.15 постаје тачка 1.14. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-61/11 
Датум: 16.03.2011.   
___________________________________________________________ 

12. 
              На основу члана 1. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 

17/06), Начелник општине Петрово д о н о с 
и: 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке за наба-
вку роба: „Набавка путничког аутомобила“ 

 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку роба: „Набавка путничког аутомо-
била“. 
 

Члан 2. 
           Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06) и Закона о 
измјенама Закона о јавним набавкама („Слу-
жбени гласник  БиХ“ бр.12/09) проведе про-
цедуру за набавку из члана 1. и предложи 
најповољнијег понуђача за наведену набавку. 
 

Члан 3. 
          Ова Одлука ступа на снагу наредног 
да-на од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-38/11 
Датум: 17.03.2011.   
___________________________________________________________ 

13. 
            На основу члана 43.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06) те 
члана 54. став 5. Закона о основном образо-
вању и васпитању („Службени гласник  Репу-
блике Српске“ број 74/08 и 71/09),  начелник  
општине  Петрово дана  21.03.2011. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС 
ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД О.Ш.“СВЕТИ 

САВА“ КАКМУЖ 
 

Члан 1. 
                Именује се комисија за упис дјеце у 
први разред О.Ш.“СВЕТИ САВА“ Какмуж и 
то:  

1. О.Ш. „СВЕТИ САВА“ КАКМУЖ- 
централна школа 

- Др Здравко Станић, 
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- Слађана Стевановић, психолог у 
школи, 

- Свјетлана Поповић, професор раз-
редне наставе у школи. 

2.   О.Ш. „СВЕТИ САВА“ КАКМУЖ 
- подручно одјељење Сочковац  

-    Др Азра Пирић, 
-  Слађана Стевановић, психолог у 

школи, 
-  Слађана Ристић, професор разред-

не наставе у школи. 
3.   О.Ш. „СВЕТИ САВА“ КАКМУЖ 

- подручно одјељење Карановац 
-    Др Азра Пирић, 
-  Слађана Стевановић, психолог у 

школи, 
- Гордана Радељић, професор раз-

редне наставе у школи. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије из члана 1. ове одлу-

ке је да у току мјесеца априла и маја, а у скла-
ду са Законом о основном образовању и вас-
питању („Службени гласник Републике Српс-
ке“ број 74/08 и 71/09), проведе поступак упи-
са ученика у први разред основне школе. 
 

 Члан 3. 
    Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном  гласнику општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-68/11 
Датум: 21.03.2011.   
___________________________________________________________ 

14. 
      На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06) те чла-
на  54. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник  Републике 
Српске“ број 74/08 и 71/09),  начелник  опш-
тине  Петрово дана  21.03. 2011.  године, д о н 
о с и 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС 
ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД О.Ш.“ВУК 

КАРАЏИЋ“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Именује се комисија за упис дјеце у  

први разред О.Ш. “ВУК КАРАЏИЋ“ Петрово 
и то:  

1. О.Ш.“ВУК КАРАЏИЋ“ ПЕТРОВО 
- централна школа 

- Др Алма Кантарџић; Др Маријан 
Мохан, 

- Ведрана Бркић, педагог у школи, 
- Сњежана Моћић, професор разред-

не наставе у школи. 
2. О.Ш.“ВУК КАРАЏИЋ“ ПЕТРОВО 

- подручно одјељење Порјечина  
- Др Алма Кантарџић; Др Маријан 

Мохан, 
- Ведрана Бркић, педагог у школи, 
- Сњежана Моћић, професор разред-

не наставе у школи. 
3. О.Ш.“ВУК КАРАЏИЋ“ ПЕТРОВО 

- подручно одјељење Кртова 
- Др Алма Кантарџић; Др Маријан 

Мохан, 
- Ведрана Бркић, педагог у школи, 
- Сњежана Моћић, професор разред-

не наставе у школи. 
4. О.Ш.“ВУК КАРАЏИЋ“ ПЕТРОВО 

- подручно одјељење Калуђерица 
- Др Алма Кантарџић; Др Маријан 

Мохан, 
- Ведрана Бркић, педагог у школи, 
- Сњежана Моћић, професор разред-

не наставе у школи. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије из члана 1. ове одлу-

ке је да у току мјесеца априла и маја, а у 
складу са Законом о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 74/08 и 71/09), проведе поступак 
уписа ученика у први разред основне школе. 
 

 Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном  гласнику општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-69/11 
Датум: 21.03.2011.   
___________________________________________________________ 

15. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05)  и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 



Страна 23 - Број 4              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО             Сриједа, 30.03.2011.године 
 

гласник општине Петрово“, број 17/06), на-
челник општине Петрово доноси 

 
О Д Л У К У            

О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТПИС 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СИТНОГ 

ИНВЕНТАРА 
 

Члан 1. 
  ИМЕНУЈЕ се комисија за отпис осно-
вних средстава и ситног инвентара у саставу: 

1. Мађерић Жељка, предсједник комиси-
је, 

2. Томић Жељко, члан комисије, 
3. Арсенић Озрен, члан комисије. 

 
Члан 2. 

 Задатак  комисије је да у што краћем 
року сачини списак основних средстава и си-
тног инвентара по врстама, количинама и ври-
једностима који су оштећени или уништени те 
се предлажу за расход (искњижавање из бла-
гајне књиге трезора и помоћне књиге осно-
вних средстава) 
 

Члан 3. 
 Одлука  ступа на снагу даном доно-
шења а бит ће објављена у Службеном гласн-
ику општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-10/11 
Датум: 22.03.2011.   
___________________________________________________________ 

16. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
56. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06),  а у 
складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговод-
ственог стања са стварним стањем („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 18/06), 
начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА 

ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
 

Члан 1. 
Прихвата се Извјештај Централне ко-

мисије за попис, именоване Одлуком број 02-

014-1-304/10 („Службени гласник“ општине 
Петрово број 1/11). 
 

Члан 2. 
Задужује се Служба рачуноводства у 

Одсјеку за буџет и финансије, да у складу са 
Законом о рачуноводству и ревизији РС 
(„Службени гласник РС“ број 67/05, 36/09) и 
Правилником о садржини појединих рачуна у 
контном оквиру за кориснике прихода буџета 
Републике, општина и градова, буџетских 
фондова и фондова („Службени гласник РС“ 
број 86/02 и 1/04) и Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књи-
говодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник РС“ број 37/00). 

- изврши усклађивање стања по попису 
и књиговодственог стања,  

- изврши искњижавање ситног инвен-
тара предложеног за отпис 

- изврши усклађивање финансијског 
стања по члану 374. Закона о облигационим 
односима за застарјеле обавезе и потражи-
вања. 
                                                         

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, биће објављена у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-77/11 
Датум: 23.03.2011.   
___________________________________________________________ 

17. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“  Број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06) и чла-
на  2.  Одлуке  о  организацији  спортско-кул-
турне   манифестације   „Озренско Драговање 
2011“ (Службени гласник општине Петрово“ 
број 2/11) начелник општине  Петрово, доно-
си 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОД-
БОРА СПОРТСКО-КУЛТУРНЕ МАНИФЕ-
СТАЦИЈЕ »ОЗРЕНСКО ДРАГОВАЊЕ 2011« 

 

I 
          Именује се Организациони одбор спорт-
ско-културне манифестације »Озренско Дра- 
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говање 2011« у саставу: 
           1. Др Зоран Благојевић, предсједник 
Организационог одбора (члан 1. Одлуке о 
организацији спортско-културне манифес-
тације „Озренско Драговање 2011“); 
         2. Мирко Бањац, замјеник предсјед-
ника Организационог одбора; 
           3. Протосинђел ставрофор Данило Ра-
дојчић, домаћин; 
       4. Вукадин Благојевић, директор мани-
фестације; 
           5. Игор Лазић, координатор; 
           6. Слађана Лазаревић, протокол и ин-
форамисање; 
 7. Габријела Гојковић, протокол и инф-
ормисање; 
 8. Жељка Мађерић, подршка инфор-
мисању; 
 9. Ведрана Томић, подршка информи-
сању; 
 10. Зоран Васић, организатор пријема и 
смјештаја гостију;  
 11. Душан Цвијановић, пријем и см-
јештај гостију; 
 12. Дејан Благојевић, пријем и смјеш-
тај гостију; 
 13. Ненад Катанић, организатор спо-
ртског дијела манифестације; 
 14. Будо Кнежевић, спортски дио ма-
нифестације; 
 15. Синиша Томић, спортски дио ма-
нифестације; 
 16. Бојана Ристић, техничка подршка 
манифестације; 
 17. Живорад Радић, организатор кул-
турно умјетничког дијела; 
 18. Споменка Петковић, координатор 
за културно умјетнички дио; 
 19. Душанка Мијић, литерарни дио ма-
нифестације; 
 20. Невена Деспотовић, литерарни дио 
манифестације; 
 21. Момир Лакић, координатор испред 
РПЗ Бања Лука; 
 22. Мирјана Радуновић, координатор за 
сарадњу са РПЗ Бања Лука; 
 23. Миленко Арсенић, ликовни дио ма-
нифестације; 
 24. Озрен Арсенић, ликовни дио мани-
фестације; 
 25. Нада Маљеновић, ВИП 
 26. Дејан Василић, логистика; 

 27. Драган Петковић, координатор за  
логистику; 
 28. Петар Живковић, координатор за 
невладине организације; 
 29. Небојша Трифковић, координатор 
за невладине организације; 
 30. Жарко Панић, безбиједност мани-
фестације; 
 31. Др Слађана Георгиев, организатор 
здравственог дијела; 
 

II 
 Задатак овог одбора је да организује, 
проведе, медијски и финансијски спортско-
културну манифестацију »Озренско драгова-
ње 2011«, која ће се одржати на метоху мана-
стира Озрен у мјесној заједници Калуђерица, 
дана 28. и 29. априла 2011. године. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења и биће објављено у Службеном глас-
нику општине Петрово. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-4-11/11 
Датум: 29.03.2011.   
___________________________________________________________ 

18. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци услуга: „Израда и 
поставка неопходних софтвера са пратећом 
опремом“ предузећу: „КИНГ“ д.о.о. из Добоја 
 

Д.О.О. „КИНГ“ из Добоја изабрано је 
као најповољнији понуђач у поступку јавне 
набавке – „Израда и поставка неопходних 
софтвера са пратећом опремом“ конкурен-
тским позивом бр. 02-014-7-37/11  од 10.03. 
2011. године.  
  Уговор о набавци услуга „Израда и по-
ставка неопходних софтвера са пратећом оп-
ремом“ закључује се након истека 15 дана од 
дана када су сви понуђачи обавјештени о из-
бору најповољнијег понуђача. 
 

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

складу са одредбама Закона о јавним набав-
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кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подзакон-
ским актима донесеним на основу њега. По-
ступак је проводила Комисија  за јавне наба-
вке општине Петрово, те након пријема и оц-
јене понуда упутила препоруку Начелнику 
општине Петрово да се као најповољнији по-
нуђач изабере Д.О.О. „КИНГ“ из Добоја па је 
донесена одлука као у диспозитиву: 

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

интерс за конкретан уговор о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или подза-
конских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак. При-
говор се подноси  уговорном органу као прво-
степеној инстанци у жалбеном поступку у пи-
саној форми  у року од 5 дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или је 
требао да сазна за наводну повреду  Закона о 
јавним набавкама, али не касније од једне го-
дине  од наводне повреде. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-41/11 
Датум: 23.03.2011.   
___________________________________________________________ 

19. 
На основу члана 12. Став (1) тачка б) 

алинеја 4) Закона о јавним набавкама („Слу-
жбени гласник БиХ“, бр. 49/04) Начелник 
општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о поништењу поступка јавне набавке роба: 

„Набавка путничког аутомобила“ 
 

Поништава се поступак јавне набавке 
роба: „Набавка путничког аутомобила“ по 
конкурентском захтјеву бр. 02-014-7-39/11 од 
18.03.2011. године. 

Поновљени поступак набавке провест 
ће се  након што се стекну услови за спро-
вођење истог. 
 

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

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 12/09) и под-
законским актима донесеним на основу њега. 

Поступак је проводила Комисија  за јавне 
набавке општине Петрово, те након пријема и 
оцјене понуда упутила препоруку Начелнику 
општине Петрово да поништи поступак из 
разлога непостојања три прихватљиве понуде. 
Од четири достављене понуде три нису 
припремљене у складу са тачком 1.2. из 
конкуренског захтјева бр. 02-014-7-39/11 (Рок 
за доставу роба: Одмах по потписивању 
уговора) те достављена је само једна 
прихватљива понуда. 

Извјештај и препорука Комисије су 
прихваћени па је донесена одлука као у 
диспозитиву. 

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

интерс за конкретан уговор о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или подза-
конских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак. При-
говор се подноси  уговорном органу као прво-
степеној инстанци у жалбеном поступку у пи-
саној форми  у року од 5 дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или је 
требао да сазна за наводну повреду  Закона о 
јавним набавкама, али не касније од једне го-
дине од наводне повреде. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-43/11 
Датум: 29.03.2011.   
___________________________________________________________ 

20. 
На основу члана 43. а у вези са чланом 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. и чла-
на  51. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, број: 28/07, 41/08 и 
29/10) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“, број 
17/06), Начелник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У  
о формирању Генералне радне групе (WG) за 

израду ЛЕАП-а општине Петрово 
 

I 
МДГ-Ф програм Очување околиша и 

климатске промјене: „Стандардизација упра-
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вљања околишем: Повезивање локалних и 
државних активности у БиХ“ је трогодишњи 
програм који заједнички проводи пет УН 
агенција: UNDP, UNV, UNEP, FAO и 
UNESCO, у партнерству са Министарством 
за вањску трговину и економске односе БиХ, 
Министарством цивилних послова БиХ, 
Министарством  за просторно уређење, гра-
ђевинарство и екологију РС, Министарством 
пољопривреде, водопривреде и шумарства 
ФБиХ, општинама, те организацијама циви-
лног друштва. Програм се финансира сред-
ствима шпанског Фонда за достизање миле-
нијумских развојних циљева (МДГ-Ф). 
 

II 
            У оквиру МДГ-Ф програма Очување 
околиша и климатске промјене: „Стандарди-
зација управљања околишем: Повезивање 
локалних и државних активности БиХ“, који 
је почео са имплементацијом почетком 2010. 
године, дана 25.10.2010.године потписан је 
Меморандум о разумјевању између општине 
Петрово и организација УН-а (UNDP, UNV, 
UNEP, FAO и UNESCO) за израду пројекта 
Локалног управљања животном средином (у 
даљем тексту: ЛЕАП). 
 

III 
              За израду ЛЕАП-а у општини Пет-
рово, именује се Генерална радна група (WG)  
у саставу: 

1. Слађана Георгијев, ЈЗУ Дом здравља 
„Озрен“ Петрово, 

2. Вукадин Сарафијановић, ЈЗУ Дом 
здравља „Озрен“ Петрово- ХЕС-а, 

3. Владо Симић, Општинска Служба 
цивилне заштите, 

4. Драган Петковић, ДВЈ „Петрово“ 
Петрово, 

5. Живорад Радић, Центар за културу и 
образовање Петрово, 

6. Душко Ристић, Удружење грађана 
корисника водовода „Прења“ Карановац, 

7. Душко Михајловић, ШГ „Озрен“ Пе-
трово, 

8. Владимир Накић, Центар за соци-
јални рад Петрово, 

9. Небојша Андрић, Удружење пчелара 
„Карановац“ Петрово, 

10. Синиша Томић, Општински спорт-
ски Савез, 

11. Марица Никић, ООЦК-а, 

12. Петар Живковић, ТО „Петрово“ 
Петрово, 

13. Небојша Поповић, Соколско друш-
тво „Младост“ Сочковац, 

14. Раденко Благојевић, ПД „Озрен-
Краљица 883“ Петрово, 

15. Никола Николић, КУД „Какмуж“ 
Какмуж, 

16. Остоја Ђурић, КУД „Озрен“ Кара-
новац, 

17. Петра Видаковић, КСС „Св. Ирина“ 
Какмуж, 

18. Васић Зоран, ОШ „Св. Сава“ Как-
муж, 

19. Ненад Катанић, ОШ „Вук Караџић“ 
Петрово, 

20. Душан Цвијановић, СШЦ „Петро-
во“ Петрово, 

21. Ведрана Бркић, педагог у ОШ „Вук 
Караџић“ Петрово, 

22. Душанка Мијић, еко-секција ОШ 
„Св. Сава“ Какмуж, 

23. Дијана Петрић, еко-секција ОШ 
„Вук Караџић“ Петрово, 

24. Јован Татомировић, општинска ин-
спекција, 

25. Мирко Николић, СПЦО-а Кара-
новац, СПЦО-а Сочковац, 

26. Душко Видовић, СПЦО-а Какмуж, 
27. Никола Пекић, СПЦО-а Петрово, 
28. Брано Марјановић, МЗ-а Пор-

јечина, 
29. Рајко Ћосић, МЗ-а Кртова, 
30. Радослав Петровић, МЗ-а Петрово, 
31. Љубан Јовановић, МЗ-а Какмуж, 
32. Зоран Гиндер, МЗ-а Карановац, 
33. Милош Велимировић, МЗ-а Сочко-

вац, 
34. Јеленко Ђурановић, МЗ-а Калуђе-

рица, 
35. Јово Николић, предсједник СО-е, 
36. Драган Андрић, одборник СО-е, 
37. Мирослав Лазаревић, одборник 

СО-е, 
38. Југослав Јокић, ФК „Озрен“ Петро-

во, 
39. Александар Јовичић, ИПП „Шуба-

ра“ Петрово, 
40. Бошко Марушић, Доо „Јато-про-

дукт“ Карановац, 
41. Милан Мартић, Доо „Мартић бус“ 

Карановац, 
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42. Славиша Станојевић, СЗР „Техно-
пласт“ Какмуж, 

43. Петар Катанић, АД „Сочковац“ Со-
чковац, 

44. Младен Ристић, АД „Техногас Как-
муж“ Какмуж-Петрово, 

45. Радојица Ракановић, Доо „Eco-line“ 
Петрово, 

46. Боро Божић, Доо „Пластика Бо-
жић“ Сочковац, 

47. Владимир Ђурић,  
48. Боро Јоргановић, 
49. Слађана Лазаревић, дописник  дне-

вних новина Глас Српске, 
50.Озрен Јоргановић, дописник РТРС-е. 

 

IV 
Генерална радна група (WG) за израду 

ЛЕАП-а општине Петрово сатављена од заи-
нтересованих страна представника: општи-
нских служби, СО-е, јавних предузећа, обра-
зовних и здравствених институција, прив-
редног сектора, невладиног сектора (нев-
ладиних организација/удружења), мјесних 
заједница, вјерских  заједница и др., има кон-
султантску улогу у изради ЛЕАП-а општине 
Петрово. 

 

V 
             Задатак Генералне радне групе (WG) 
за израду ЛЕАП-а општине Петрово је да 
Општинском управном одбору/пројектном 
тиму за израду ЛЕАП-а пружи потребне ин-
формације за израду ЛЕАП-а , кроз активно 
учешће у процесу израде документа. 

 

VI 
Одлука ступа на снагу  наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у „Служ-
беном гласнику општине Петрово“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-41/11 
Датум: 24.02.2011.   
___________________________________________________________ 

21. 
На основу члана 43. а у вези са чланом 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. и 
члана 51. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, број 28/07 41/08 и 
29/10) и члана 56. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“, број 
17/06), Начелник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У  
о усвајању Плана промоције за израду 

ЛЕАП-а општине Петрово 
 
I 

МДГ-Ф програм Очување околиша и 
климатске промјене: „Стандардизација упра-
вљања околишем: Повезивање локалних и 
државних активности у БиХ“ је трогодишњи 
програм који заједнички проводи пет УН 
агенција: UNDP, UNV, UNEP, FAO и UNE-
SCO, у партнерству са Министарством за ва-
њску трговину и економске односе БиХ, Ми-
нистарством цивилних послова БиХ, Мини-
старством за просторно уређење, грађеви-
нарство и екологију РС, Министарством по-
љопривреде, водопривреде и шумарства 
ФБиХ, општинама, те организацијама цивил-
ног друштва.Програм се финансира средс-
твима шпанског Фонда за достизање миле-
нијумских развојних циљева (МДГ-Ф). 
 

II 
            У оквиру МДГ-Ф програма Очување 
околиша и климатске промјене: „Стандар-
дизација управљања околишем: Повезивање 
локалних и државних активности БиХ“, који 
је почео са имплементацијом почетком 2010. 
године, дана 25.10.2010.године потписан је 
Меморандум о разумјевању између општине 
Петрово и организација Уједињених нација 
(UNDP, UNV, UNEP, FAO и UNESCO) за 
израду пројекта Локалног управљања живот-
ном средином, ЛЕАП-а (Локални еколошки 
акциони план). 
 

III 
            Усваја се План промоције Локалног 
еколошког акционог плана општине Петрово 
(ЛЕАП-а), који је израдио Општински уп-
равни одбор/пројектни тим именован за из-
раду ЛЕАП-а. 
 

IV 
План промоције ЛЕАП-а вршиће се 

према распореду Плана медијских актив-
ности, који је саставни дио ове Одлуке. 
 

   V 
За спровођење Плана промоције Ло-

калног еколошког акционог плана општине 
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Петрово (ЛЕАП-а), одговоран је Коорди-
натор за израду ЛЕАП-а и Општински уп-
равни одбор/пројектни тим. 

 
VI  

            Задужује се Општински управни од-
бор/пројектни тим за израду ЛЕАП-а и ЛЕАП 
координатор, да по завршетку свих акти-
вности везаних за реализацију Плана про-
моције, доставе информацију Начелнику опш-
тине. 
 

VII 
Одлука ступа на снагу  наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-42/11 
Датум: 23.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 22. 
          На основу члана 43. а у вези са чланом 
72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. и 
члана 51. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, број 28/07 41/08 и 
29/10) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“, број 
17/06), Начелник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У КУ  
о усвајању Плана активности за израду 

ЛЕАП-а општине Петрово 
 
I 

МДГ-Ф програм Очување околиша и 
климатске промјене: „Стандардизација уп-
рављања околишем: Повезивање локалних и 
државних активности у БиХ“ је трогодишњи 
програм који заједнички проводи пет УН 
агенција: UNDP, UNV, UNEP, FAO и 
UNESCO, у партнерству са Министарством 
за вањску трговину и економске односе БиХ, 
Министарством цивилних послова БиХ, 
Министарством  за просторно уређење, гра-
ђевинарство и екологију РС, Министарством 
пољопривреде, водопривреде и шумарства 
ФБиХ, општинама, те организацијама циви-
лног друштва.Програм се финансира сред-
ствима шпанског Фонда за достизање миле-
нијумских развојних циљева (МДГ-Ф). 

II 
            У оквиру МДГ-Ф програма Очување 
околиша и климатске промјене: „Стандар-
дизација управљања околишем: Повезивање 
локалних и државних активности БиХ“, који 
је почео са имплементацијом почетком 2010. 
године, дана 25.10.2010.године потписан је 
Меморандум о разумјевању између општине 
Петрово и организација Уједињених нација 
(UNDP, UNV, UNEP, FAO и UNESCO) за 
израду пројекта Локалног управљања живо-
тном средином, ЛЕАП-а (Локални еколошки 
акциони план). 
 

III 
            Усваја се План активности Локалног 
еколошког акционог плана општине Петрово 
(ЛЕАП-а), који је израдио Општински уп-
равни одбор/пројектни тим именован за 
израду ЛЕАП-а. 
 

IV 
План активности ЛЕАП-а вршиће се 

према распореду Плана рада, који је саставни 
дио ове Одлуке. 

 

   V 
За спровођење Плана активности Ло-

калног еколошког акционог плана општине 
Петрово (ЛЕАП-а), одговоран је Коорди-
натор за израду ЛЕАП-а и Општински уп-
равни одбор/пројектни тим. 

 

VI  
            Задужује се Општински управни од-
бор/пројектни тим за израду ЛЕАП-а и ЛЕАП 
координатор, да по завршетку свих актив-
ности везаних за реализацију Плана актив-
ности, доставе информацију Начелнику опш-
тине. 
 

VII  
Одлука ступа на снагу  наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у „Служ-
беном гласнику општине Петрово“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
 

Број: 02-014-1-43/11 
Датум: 23.02.2011.   
___________________________________________________________ 

  
 



                 23.                                          Израда Локалног еколошког акционог плана општине Петрово – План промоције 
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       24.                                 План активности у процесу израде локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП-а); Временски рокови 

 



  25.  
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 
 Просјечна нето плата исплаћена радницима Административне службе општине Петрово у 
периоду од 01.01. до 31.12.2010. године износи 661,74 КМ (без функционера).  
 

                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                           др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-2-46/11 
Датум: 03.03.2011.    
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 60,00 КМ. 
Цена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/260-190. 
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