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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 4  Петрово,  17.04.2013. године          Година: XXІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 1. 

На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Српске" број 101/04,  42/05.  и 
118/05), члана 23. став 2., а у вези са чла-
ном 16. под б) Закона о уређењу простора 
и грађењу ("Службени гласник Републике 
Српске" број 55/10);  члана 82.  уз примје-
ну чланова 94. и 95. Правилника о садр-
жају и начину израде и доношења докуме-
ната просторног уређења (Службени глас-
ник Републике Српске број 59/11), те члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06), 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 15.04.2013. године донијела 
је 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 2010-2021 
 

Члан 1. 
Усваја се документ просторног уре-

ђења „Просторни план општине Петрово 
2010-2021“ (у даљем тексту: План) повр-
шине 109,53 km2. 

Граница општине Петрово, а самим 
тим и површина обухвата Плана преузета 
је из Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике Срп-
ске. 
 

Члан 2. 
Просторним планом утврђују се: ос-

новна намјена простора, систем насеља 
(урбаног и руралног карактера) и њихово 
повезивање, критеријуми за ширење урба-
них дијелова, намјене ван урбаних подру-
чја, зоне комуналне инфраструктуре (раз-
вој саобраћајног система јединице локалне 
самоуправе или градског саобраћајног сис-
тема, водоснабдијевање, енергија, телеко-
муникације), објекти од значаја за друш-
твену инфраструктуру јединице локалне 
самоуправе (здравство, школство, култура, 
спорт), мјере заштите градитељског и при-
родног насљеђа, мјере заштите животне  

 

 
средине, мјере санације девастираних под-
ручја (клизишта, плавна подручја), мјере 
заштите становника и материјалних добара 
од елементарних и других непогода, усло-
ви за изградњу у подручјима за која се не 
доносе документи просторног уређења ни-
жег реда, обавезе приликом израде урбани-
стичких планова и спроведбених докуме-
ната просторног уређења и друге неопход-
не елементе.  
 

Члан 3. 
Просторни план се састоји од текс-

туалног и графичког дијела. 
 

а)Текстуални дио Плана садржи: 
 

А. УВОДНИ ДИО 
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТО-
РА 

Б.1. ТЕРИТОРИЈА, СТАНОВНИШ-
ТВО И НАСЕЉА  

Б.1.1.Територија и везе са сусједним 
просторима  

Б.1.2.Становништво  
Б.1.3.Организација простора, прос-

торне цјелине насељска структура, систем 
центара и урбанизација 

Б.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕ-
СУРСИ  

Б.2.1.Природни услови  
Б.2.2.Геоморфолошке карактеристи-

ке терена  
Б.2.3.Пољопривредно земљиште  
Б.2.4.Шуме и шумска земљишта  
Б.2.5.Воде  
Б.2.6.Руде и други минерални ресу-

рси  
Б.2.7.Енергетски потенцијали  
Б.2.8.Флора, фауна и други природ-

ни ресурси  
Б.3.   ИНФРАСТРУКТУРА   
Б.4.   ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Б.5. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
     Б.6.   ЖИВОТНА СРЕДИНА  
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      Б.7. БИЛАНС КОРИШЋЕЊА ПОВ-
РШИНА  
          Б.8. ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗА-
ЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА         
ПРОСТОРА  
 

В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И 
ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕ-
ЊА И   КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  
    В.1. СТАНОВНИШТВО И СТАНО-
ВАЊЕ  

В.1.1. Процјена броја становника за 
плански период 2010-2021. год.  

В.1.2. Циљеви у области стандарда 
становања  
    В.2.  ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 В.3.  ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
   В.4.  ИНФРАСТРУКТУРА   
   В.5.  ЖИВОТНА СРЕДИНА  

   
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕ-

ЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
   Г.1.ОПШТА СТРАТЕГИЈА ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 
   Г.2.  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 

Г.2.1. Намјена простора и просторне 
цјелине  

Г.2.2. Насељска структура и систем 
центара  

Г.2.3. Урбана и ванурбана подручја 
Г.2.4. Шумско земљиште   
Г.2.5. Пољопривредно земљиште  

   Г.3.  СТАНОВНИШТВО И 
СТАНОВАЊЕ  
   Г.4.   ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Г.4.1. Пољопривреда и шумарство  
Г.4.2. Индустрија, рударство и енер-

гетика  
Г.4.3. Саобраћај и телекомуникације 
Г.4.4. Грађевинарство  
Г.4.5. Водопривреда  
Г.4.6. Трговина, угоститељство, за-

натство и туризам  
Г.5. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
Г.5.1. Образовање и наука  
Г.5.2. Култура  
Г.5.3. Здравство  
Г.5.4. Социјално старање  
Г.5.5. Комуналне дјелатности  
Г.5.6. Управа, финансијске и сличне 

дјелатности  
Г.5.7. Спорт  

  Г.6.   ИНФРАСТРУКТУРА 
Г.6.1. Саобраћај  

Г.6.2. Енергетска инфраструктура  
Г.6.3. Хидротехника  
Г.6.4. Телекомуникације  

   Г.7.  ЖИВОТНА СРЕДИНА  
Г.7.1. Воде, тло и ваздух  
Г.7.2. Урбани стандард 
Г.7.3.  Природне вриједности и кул-

турно-историјска добра  
Г.7.4. Заштита од елементарних не-

погода и техничких опасности и ратних 
дејстава 
       Г.7.5. Мјере за праћење и сузбијање 
негативних климатских утицаја  
   Г.8. БИЛАНС ПЛАНИРАНОГ КО-
РИШЋЕЊА ПОВРШИНА  
 

   Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
         Д.1. ДАЉЕ ПРОСТОРНО И УРБА-
НИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Д.1.1. Уводна одредба  
Д.1.2. Основне одредбе  
Д.1.3. Смјернице за даље планирање 

    Д.2.  ЗЕМЉИШНА ПОЛИТИКА  
Д.2.1. Уређење и коришћење грађе-

винског земљишта 
Д.2.2. Циљеви политике грађевин-

ског земљишта 
Д.2.3. Стратешке смјернице у облас-

ти политике грађевинског земљишта у на-
редном периоду 

Д.2.4. Одредбе и смјернице за уре-
ђење и коришћење грађевинског земљишта 

Д.2.5. Уређење и коришћење пољо-
привредног земљишта  
      Д.3. ИЗРАДА ВИШЕГОДИШЊИХ 
ПРОГРАМА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА,   
СЕКТОРСКИХ СТУДИЈА, АНАЛИЗА, 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
  Д.4. РАЗВОЈ ИНФОРМАТИВНОГ 
СИСТЕМА О ПРОСТОРУ  
  Д.5. ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ  
  Д.6. ОРГАНИЗАЦИОНИ ИНСТРУ-
МЕНТИ  
  Д.7. ТЕХНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
  Д.8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
 

б)Графички дио Плана садржи: 
1.1.Територија, границе, пограни-

чни појас и административно-територи-
јална подјела                                    Р1:25000 

1.2. Извод из  Просторног плана Ре-
публике Српске до 2015.године             / 

2.1.Рељеф и хидрографија Р 1:25000 
2.2.Карта нагиба терена Р 1:25000 
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3.  Климатске карактеристике        / 
4.  Инжињерско-геолошке каракте-

ристике          Р 1:25000 
5.  Хидрогеолошке карактеристике                                                
                                          Р 1:25000 
6. Сеизмолошка карта    Р 1:25000 
7.1. Пољопривредна земљишта (Ка-

рта коришћења земљишта)        Р 1:25000 
7.2. Педолошка карта     Р 1:25000 
8.1. Шуме и шумска земљишта  
                                          Р 1:25000 
8.2. Вегетацијска рејонизација 

           Р 1:25000 
9.  Воде         Р 1:25000 
10.Минералне сировине Р 1:25000 
11. Минералне и термоминералне 

воде                Р 1:25000 
12.  Енергетски потенцијали 

           Р 1:25000 
13.  Становништво        Р 1:25000 
14.1.Мрежа насеља –стање  
                                           Р 1:25000 
14.2. Мрежа насеља-планР 1:25000 
15.  Становање и становиР 1:25000 
16.  Саобраћај и саобраћајна инфра-

структура           Р 1:25000 
17. Производња и транспорт енер-

гије и енергетска инфраструктура  
                                            Р1:25000     
18. Телекомуникације и телекому-

никациона инфраструктура         Р 1:25000 
19. Коришћење вода и водна инфра-

структура          Р 1:25000 
20. Чврсти отпад (скупљање, прера-

да и одлагање)         Р 1:25000 
21. Привредни капацитети  
                                          Р 1:25000 
22. Јавне службе и остале друштве-

не дјелатности         Р 1:25000 
23. Животна средина-извори нару-

шавања и мјере заштите        Р 1:25000 
24. Животна средина- природне 

вриједности и културно-историјска добра
                                           Р 1:25000 

25. Стање организације, уређења и 
коришћења простора       Р 1:25000 

26. План организације, уређења и 
коришћења простора       Р 1:25000 
 

Члан 4. 
План је израђен у дигиталној форми 

и аналогном облику од стране „Пројект“ 
АД Бања Лука и  чини саставни  дио ове 
одлуке. 
 

  Члан 5. 
План је јавни документ просторног  

уређења  и  излаже се на стални јавни увид 
код општинског органа управе надлежног 
за послове просторног уређења. 

 

 Члан 6. 
О провођењу ове одлуке стараће се 

општински орган надлежан са послове 
просторног уређења. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Петрово". 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                               
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-25/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), чланa 37. Статута општине Пет-
рово (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број 17/06), члана 2. Одлуке о пос-
тупку давања у закуп и на кориштење не-
кретнина општине („Службени гласник 
општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 6/09), 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 15.04.2013. године, донијела 
је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И КОРИ-
ШТЕЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ У ОПШ-
ТИНИ ПЕТРОВО ЈП-у „ЦЕНТАР ЗА КУ-

ЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Јавном предузећу „Центар за кул-

туру и образовање“ Петрово, дају се на 
управљање и кориштење без накнаде, 
објекти културе у општини Петрово и то:  

 

1. Дом културе у Петрову, изграђен 
на парцели означеној по новом премјеру 
као к.ч. број 3688/3 „Суво поље“ к.о. Пет-
рово; изузев пословних простора у призе-
мљу објекта, намијењених за продају, а 
нумерисано према пројектној документа-
цији као: 
-број 41-42  укупне површине 25,96 m2,  
-број 45-48  укупне површине 20,32 m2,  
-број 56-60  укупне површине 30,84 m2,  
-број 62      укупне површине 59,45 m2.  
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2. Дом културе у Карановцу изгра-
ђен на парцели означеној као к.ч број 1270 
к.о. Карановац. 
 

3. Дом културе у Сочковцу изграђен   
на парцели означеној као к.ч број 1391/9 
к.о. Сочковац. 
 

Члан 2. 
Давањем на кориштење пословних 

просторија, корисник не стиче право вла-
сништва у смислу одредаба Закона о 
стварним правима. 
 

Члан 3. 
Објекти  из члана 1. ове одлуке дају 

се на период од 5 година без накнаде уз 
обавезу  текућег одржавања објеката.  
  

Члан 4. 
ЈП „Центар за културу и образо-

вање“ Петрово ће, заинтересованим корис-
ницима, давати на кориштење пословне 
просторије у објектима из члана 1. ове 
одлуке, водећи рачуна о потребама, а ск-
ладу са намјеном површина предвиђеним 
пројектном документацијом. 
 

Члан 5. 
ЈП „Центар за културу и обра-

зовање“ Петрово ће са заинтересованим 
корисницима закључити уговор о кориш-
тењу пословних просторија уз накнаду по 
цијени прописаној чланом 5. и 6. Одлуке о 
поступку давања у закуп и на кориштење 
некретнина Општине. 

 
Члан 6. 

Са заинтересованим корисницима 
чији је оснивач општина Петрово тј. са јав-
ним предузећима и установама, као и са 
другим заинтересованим корисником прос-
тора, ЈП „Центар за културу и образовање“ 
Петрово ће закључити уговор о кориш-
тењу простора без накнаде уз претходно 
прибављену сагласност Скупштине општи-
не Петрово. 

 
Члан 7. 

Корисници просторија ће сносити 
трошкове комуналних услуга (ел. енергија, 
гријање, вода, одвоз смећа и др.) као и 
друге трошкове који настану кориштењем 
пословних просторија из члана 1. ове 
одлуке.  

У просторима у којима је зајед-
ничко мјерно мјесто за електричну енер-

гију и гријање, трошкови ће се обра-
чунавати по m2 корисног простора. 
 

Члан 8. 
Међусобна права и обавезе по ос-

нову управљања и кориштења објеката из 
члана 1. ове одлуке, ближе ће се регу-
лисати уговором  који закључује општина 
Петрово и ЈП „Центар за културу и обра-
зовање“ Петрово, а са корисницима пос-
ловних просторија у објектима, уговор зак-
ључује ЈП „Центар за културу и обра-
зовање“ Петрово. 
 

Члан 9. 
Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стају да важе одлуке о давању на кори-
штење пословних просторија: 

1. Одлука о давању на кориштење 
пословних просторија без накнаде Тури-
стичкој организацији „Петрово“ Петрово, 
број: 01-022-16/12 од 21.02.2012. („Служ-
бени гласник општине Петрово“ број: 
2/12), 

2. Одлука о давању на кориштење 
пословних просторија без накнаде Наро-
дној библиотеци у Петрову, број: 01-022-
17/12 од 21.02.2012. („Службени гласник 
општине Петрово“ број: 2/12), 

3.  Одлука о давању на кориштење 
пословних просторија без накнаде ЈП „Це-
нтар за културу и образовање“ Петрово, 
број: 01-022-49/12 од 28.05.2012. („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број: 
5/12), 

4. Одлука о давању на кориштење 
пословних просторија без накнаде Џудо 
клубу „Озрен“ Петрово, број: 01-022-5/13 
од 31.01.2013. („Службени гласник општи-
не Петрово“ број: 1/13). 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                 

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-26/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05. и 
118/05.), чланa 37. Статута општине Пет-
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рово (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број 17/06), члана 2. Одлуке о пос-
тупку давања у закуп и на кориштење не-
кретнина општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 6/09), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана  15.04.2013.  године, дони-
јела   је 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БЕЗ НАКНАДЕ 
 

І 
Творници намјештаја „КРАНИНГ“ 

д.о.о. за производњу промет и услуге, Пу-
рачић, даје се на коришћење без накнаде 
дио објекта бившег Наставног центра на 
Лужањку, изграђен на парцели означеној 
као к.ч. број 3747 „Наставни центар Лу-
жањак“ -кућа од 327 m2 к.о. Петрово на 
период од једне  године, уз могућност про-
дужења. 

 

ІІ 
„КРАНИНГ“ д.о.о. Пурачић, дужно 

је да о свом трошку изврши адаптацију об-
јекта према планираној производној намје-
ни, те  сноси трошкове комуналних услуга 
и друге трошкове који настану кориш-
тењем пословних просторија.  

 

ІІІ 
Адаптацију објекта вршити тако да 

значајно не ремети постојећу  функци-
оналност објекта како би се објекат након 
престанка кориштења у планирану произ-
водну  намјену, могао довести у првобитно 
стање. 

Извођење значајнијих грађевинских 
радова на објекту је могуће вршити само 
уз сагласност Општине.  

 

ІV 
Корисник  некретнине је обавезан 

да запосли 5 (пет) радника са пребива-
лиштем на простору општине Петрово у 
радни однос, те да за сво вријеме кори-
шћења некретнине буду уредно пријав-
љени на здравствено и пензијско-инва-
лидско осигурање и остварују права по 
основу радног односа.  

 

 V 
Међусобна права и обавезе по ос-

нову коришћења пословних просторија из 
члана 1. ове одлуке  ближе ће се регу-
лисати уговором. 

VІ 
Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном глас-
нику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-27/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Српске" број 101/04, 42/05. и 
118/05),  члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“, број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 15.04. 
2013. године донијела је 

 

О Д Л У К У   
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ 

ПРАВА ДАВАЊА СТАНОВА НА КОРИ-
ШЋЕЊЕ НА ДРУГО ДРУШТВЕНО-

ПРАВНО ЛИЦЕ 
 

Члан 1. 
Мијења се члан 1. тачка 3. Одлуке о 

преносу права давања станова на кори-
шћење на друго друштвено-правно лице 
број 01-136-1/98 од 24.04.1998. године 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 3/98) и измијењен гласи: 

„Средњошколском центру „Петро-
во“ у Петрову један стан на спрату, нам-
јенски за рјешавање стамбених питања 
просвјетних радника у овом центру“. 
 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гла-
снику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-28/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

5. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во («Службени гласник општине Петрово» 
број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 15.04.2013. го-
дине, донијела је 
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О Д Л У К У 
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ВИШЕЧЛА-

НИМ ПОРОДИЦАМА И ПОДСТИЦАЈИ-
МА ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА 

 

Члан 1. 
У циљу помоћи вишечланим по-

родицама општине Петрово, као и под-
стицању повећања наталитета, овом Од-
луком утврђују се помоћи и подстицаји за: 

1. прво и друго рођено дијете, 
2. треће рођено дијете, 
3. четврто рођено дијете, 
4. пето и свако наредно рођено ди-

јете, 
5. стамбено збрињавање више-

чланих породица. 
Под стамбеним збрињавањем више-

чланих породица подразумијева се ста-
мбено збрињавање породица са троје и ви-
ше дјеце који живе у заједничком дома-
ћинству, што се доказује актом општи-
нског органа управе. 

Право на подстицај из става 1. овог 
члана остварују почевши од 2013. године. 

 

Члан 2.    

За прво и друго рођено дијете у по-
родицама са пребивалиштем на подручју 
општине додијелит ће се једнократна по-
моћ од 100,00 КМ, за треће 300,00 КМ, за 
четврто 500,00 КМ, а за пето и свако на-
редно рођено дијете у тим породицама 
700,00 КМ. 

Члан 3. 
За помоћ у рјешавању стамбених 

проблема вишечланих породица, о сваком 
конкретном случају, одлучиват ће Скуп-
штина општине Петрово посебном одлу-
ком. 

 
Члан 4. 

Новчане помоћи из члана 2. ове од-
луке исплаћиват ће се из Буџета општине 
на терет конта број 416126 - Помоћ ви-
шечланим породицама. 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о новчаној помоћи 
вишечланим породицама и подстицајима 
за повећање наталитета („Службени глас-
ник општине Петрово“ број 02/10). 

 

Члан 6. 
             Одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-29/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05), члана  37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник Општине Петрово“ 
број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 15.04.2013. го-
дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ ПРОИЗ-
ВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Одобрава се исплата новчаних сред-

става за подстицај произвођачима млијека 
који су у систему откупа млијека на под-
ручју општине Петрово  у износу од 0,03 
КМ за произведени и мљекарама испо-
ручени литар млијека у 2012. години. Уку-
пна испоручена количина млијека у 2012. 
години је 248292 литара. 
 

Члан 2. 
Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 7.448,76 КМ, рас-
поредит ће се следећим произвођачима 
млијека: 
 

ПЕТРОВО 
1. Јовичић Душко ........................ 620,04КМ 
(20668 литара) 
2. Стјепановић Саво ................. 2.012,82КМ 
(67094литара) 
 

КАКМУЖ 
1. Богићевић Раденко ................. 140,25 КМ 
(4675литара) 
2. Ђурановић Марија ................. 862,83 КМ 
(28761литара) 
3. Максимовић Мирко  .............. 169,74 КМ 
(5658литара) 
4. Недић Радо .......................  200,19 КМ 
(6673литара) 
 

КАРАНОВАЦ 
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1. Јанковић Дарко  ....................... 851,28КМ 
(28376литара) 
2. Кашиковић Обрад ................... 60,39 КМ 
(2013литара) 
3. Трифковић Милева ............... 130,41 КМ 
(4347литара) 
4. Живковић Обрад .....................  67,41 КМ 
(2247литара) 
 

ПОРЈЕЧИНА 
1. Ристић Бојан ....................... 1.728,84 КМ 
(57628литара) 
2. Лазаревић Радован ................. 333,15 КМ 
(11105литара) 
3. Стевић Радован ....................... 236,73 КМ 
(7891литар) 
4. Трипуновић Сретко .................. 34,68 КМ 
(1156литара) 
 

Члан 3. 
Новчана средства за исплату под-

стицаја произвођачима млијека обезбије-
дит ће се из буџета Општине Петрово а 
књижиће се на конто 414141- Субвенције 
нефинансијским субјектима из области по-
љопривреде. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог да-

на од дана објављивања у „Службеном гла-
снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-30/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 15.04. 
2013. године донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-КУЛТУ-
РНЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ «ВАСКРШЊИ 

КРОС- ОЗРЕН 2013» 
 

Члан 1. 
 Општина Петрово и Републички пе-
дагошки завод Републике Српске, органи-
зоват ће девету спортско-културну мани-
фестацију «Васкршњи крос- Озрен 2013», 
која ће се одржати  на посједу Манастира 

Светог оца Николе на Озрену у Мјесној за-
једници Калуђерица, дана 10.  маја  2013. 
године. 
 За предсједника Организационог 
одбора манифестације из претходног става  
овог члана  именује се начелник општине 
Петрово. 
 

Члан 2. 
Начелник општине ће својим рјеше-

њем именовати чланове Организационог 
одбора манифестације «Васкршњи крос- 
Озрен 2013».  
 

Члан 3. 
 «Васкршњи крос- Озрен 2013»  ће 
се финансирати средствима из буџета опш-
тине Петрово у износу до 2.000,00 КМ и 
средствима оствареним по основу спон-
зорства, путем Спортског савеза општине 
Петрово. 
            Новчана средства из буџета опш-
тине Петрово књижити на терет конта 
415213- општински Спортски савез- Вас-
кршњи крос. 
 Новчана средства  која по основу 
спонзорства буду уплаћена  на пословни 
рачун трезора општине  биће пренешена на  
пословни рачун Спортског савеза општине 
Петрово. 
 Средства из става 1. овог члана не 
представљају средства  за редован рад 
Спортског савеза која су планирана бу-
џетом општине Петрово за 2013. годину. 
 

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифеста-
ције из члана 1. ове одлуке,  начелник оп-
штине и Спортски савез општине, поднијет 
ће Скупштини општине Петрово инфор-
мацију о реализацији ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу oсмог дана 

од дана објављивања у „Службеном глас-
нику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                          
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-31/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
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број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 15.04.2013. го-
дине, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ „ОЗРЕНСКОГ 

ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА  2013“ 
 

Члан 1. 
 Општина Петрово, Општински спо-
ртски савез Петрово, Туристичка организа-
ција “Петрово“ и Планинарско друштво 
«Краљица 883» Петрово, организоват ће 
девети  планинарски маратон под називом  
«Озренски планинарски маратон  2013», 
који ће се одржати  07, 08. и  09. јуна 2013. 
године. 
 Стартно и циљно мјесто плани-
нарског маратона се налази у Мјесној заје-
дници Калуђерица. 
 

Члан 2. 
 Начелник општине ће својим рјеше-
њем именовати Организациони одбор «Оз-
ренског планинарског маратона 2013». 
 

Члан 3. 
 Озренски планинарски маратон ће 
се дијелом финансирати из средстава бу-
џета општине Петрово, у износу до 
3.700,00 КМ, а на терет конта 415213- 
текући грантови спортским и омладинским 
организацијама и удружењима- планинар-
ски маратон, организациони код 00380130- 
административна служба општине Петро-
во и средствима оствареним по основу 
спонзорства, а путем Општинског спорт-
ског савеза Петрово. 
 Новчана средства која по основу 
спонзорства буду уплаћена на рачун тре-
зора општине Петрово, уплатит ће се на 
пословни рачун Општинског спортског са-
веза Петрово. 
 Средства из става 2. овог члана  не 
представљају средства за редован рад Оп-
штинског спортског савеза Петрово, пла-
нирана буџетом општине Петрово за 2013. 
годину. 
  

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифеста-
ције из члана 1. ове одлуке начелник оп-
штине Петрово поднијет ће Скупштини 
општине  информацију о реализацији про-
јекта. 

 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу  осмог дана  

од дана објављивања у „Службеном гла-
снику општине Петрово“.    

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-32/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. алинеја 2. За-

кона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 101/04, 
42/05 и 118/05), а у вези са чланом 8. став 
3. Закона о граађевинском земљишту 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 112/06), чланa 37. Статута општине 
Петрово (''Службени гласник општине Пе-
трово'' број: 17/06), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 15.04. 
2013. године, донијела  је 

 

О Д Л У К У 
О НЕ ПРИХВАЋАЊУ ПОНУДЕ ЗА 

КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

I. 
            Скупштина општине Петрово не 
прихваћа понуду предузећа ''Аркус'' доо. 
Петрово, за куповину дијелова непокре-
тности тог предузећа, означених  као: к.ч. 
бр. 3590/1 од 8.951 м2

, к.ч. бр.3590/11 од 
2.325 м2,  к.ч.бр. 3590/12 од 1.507 м2 и 
к.ч.бр. 3590/13 од 1.044 м2, јер је цијена  
земљишта дата у понуди за продају, у 
износу од 25,00 КМ. по м2 значајно већа од 
тржишне вриједности грађевинског зем-
љишта на подручју општине. 
 

II 
            Одлука ступа на снагу наредног  да-
на од дана доношења а биће објављена   у 
''Службеном гласнику општине Петрово ''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-33/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. алинеја 2. За-

кона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 101/04, 
42/05 и 118/05), чланa 37. Статута општине 
Петрово (''Службени гласник општине 
Петрово'' број: 17/06), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 15.04. 
2013. године, донијела   је 
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О Д Л У К У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
РАЗРЈЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ  
 
I 

            Ставља се ван снаге Одлука о раз-
рјешењу Општинске изборне комисије, 
број: 01-111-1/13 од  31.01.2013. године  
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број: 1/13 ). 
 

II 
            Одлука ступа на снагу  осмог  дана  

од дана објављивања  у  ''Службеном гла-
снику општине Петрово ''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-34/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

11. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 
118/05), а у вези са чланом 3. Уредбе о 
условима, начину и поступку одгађања 
плаћања пореских обавеза (''Службени гла-
сник Републике Српске'' број: 13/12) и 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 15.04.2013. годи-
не, донијела   је 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
РЕПРОГРАМИРАЊЕ ПОРЕСКИХ 

ОБАВЕЗА 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност за подношење за-
хтјева за одгађање плаћања пореских 
обавеза насталих закључно са 31.12.2012. 
године по Рјешењу и Опомени Пореске 
управе Подручни центар Добој у износу до 
36.812,43 КМ, увећаном за камате које ће 
бити познате по доношењу Рјешења Мини-
старства финансија Републике Српске, са 
роком отплате најдуже 36 мјесеци у 
једнаким мјесечним ануитетима. 
 

Члан 2. 
 За обезбјеђење Репрограма ЈКП 

 „Вода“ Петрово даће у залог теретно во-
зило марке Мерцедес-Бенз 1831 Л за одвоз 
смећа, набавне вриједности 114.075,00 КМ, 
о чему ће одлуку донијети Надзорни одбор 
предузећа. 
 

Члан 3. 
 Задужује се начелник Општине Пет-
рово да у законском року поднесе Захтјев 
за одгођено плаћање пореских обавеза Ми-
нистарству финансија Републике Српске. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-35/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. а у вези са 

чланом 12. б. алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репуб-
лике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
17/06), члана 26. став 1. Одлуке о локал-
ним путевима и улицама („Службени глас-
ник општине Петрово“ број 5/07), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 15.04.2013. године, доноси  

  
П Л А Н 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И 
УЛИЦА У 2013. ГОДИНИ  

 

 План одржаваља локалних путева и 
улица на простору  општине  Петрово у 
2013. години, сачињен је по мјесним зајед-
ницама и путним правцима, а на приједлог 
Савјета мјесних заједница и у складу са 
приоритетним потребама и расположивим 
финансијским средствима. 
 План обухвата неопходне радове на 
насипању каменог материјала на мака-
дамске путне правце, прочишћавање одво-
дних канала као и санацију асфалтног ди-
јела појединих путних праваца, а у складу 
са буџетом планираним финансијским сре-
дствима за 2013. годину. 
 
    Планом  је предвиђена поправка и 
санација следећих путних праваца : 
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    МЗ  КАРАНОВАЦ   

Путни правац 

Врста радова 
извести и 
разгрнути 
ровљеног камена  

прочистит одводни 
канал удужини  

  

пут уз Прењу 80 m3      
пут за Грабову косу 50 m3    
пут за Раковиће 50 m3    
пут за Сочковац 
преко Субашиног 
потока 

50 m3    

пут за мјесно гробље 20 m3 200 m1   
укупно 250 m3 200 m1   

 
     МЗ  СОЧКОВАЦ  

Путни правац 

Врста радова 
извести и 
разгрнути 
ровљеног камена  

прочистит одводни 
канал удужини  

  

пут за гробље  
Зарићи 

60 m3    

пут од Кисељака 
кроз Савановиће за 
Сарића брдо 

50 m3    

пут за гробље 
Поповићи 

40 m3      

пут Сочковац- 
Какмуж преко Врле 
стране 

50 m3 300 m1   

пут преко 
глиништа за 
Петровиће, 
Ракановиће и  
Лазиће 

40 m3    

Мала ријека (кроз 
Јовиће) према 
Цвијановићима 

100 m3     

укупно 340 m3 300 m1   
 
     МЗ   КАКМУЖ  

Путни правац 

Врста радова 
извести и 
разгрнути 
ровљеног камена  

прочистит одводни 
канал удужини   

санирати 
асфалт 

 

пута за Поточко 
гробље 

50 m3      

кроз насеље Баре, 
од Путешевца до 
пута Л07 

 1000 m1   

пут Центар-Волујак 
на дијелу пута уз 
Кланац 

  67 m2  

Пут Какмуж-
Лохиња 

  18 m2  

Волујак (од 
гробља) према кући 
Слободана 
Мајсторовића 

50 m3      

укупно 100 m3 1000 m1 85 m2  
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     МЗ ПЕТРОВО 

Путни правац 

Врста радова 
извести и 
разгрнути 
ровљеног камена  

прочистит одводни 
канал удужини   

санирати 
асфалт 

поправити  
дрвену 
ограду 

пут за Брђанско 
гробље (Ул. 
Милоша Обилића) 

100 m3   400 m1   

Од ковача моста 
поред гробља 
Лужани до засеока  
Савићи 

100 m3    

Улица Николе 
Тесле 

80 m3      

пут Бисићи-
Мушића ријека 

90 m3    

Улица  
Видовданска 

30 m3    

Улица Краља 
Драгутина 
(неасфалтирани 
дио) 

40 m3    

Улица Колона 15. 
мај  

20 m3    

Улица Петровачка 
(пут за Порјечину) 

 200 m1   

Ковачев мост 

   

Према 
предмејру и 
предрачуну 

радова 
укупно 460 m3 600 m1 m2  

 
     МЗ  ПОРЈЕЧИНА 

Путни правац 

Врста радова 
извести и 
разгрнути 
ровљеног камена  

прочистит одводни 
канал удужини од  

санирати 
асфалт 

поправити 
дрвени мост 

пут уз Поникву 100 m3    
пут за Бјелане 100 m3    
пут за Бјелане кроз 
Марјановиће 

40 m3    

пут Мрачај-
Селиште-Којићи 

30 m3    

пут за Миричину 100 m3     
пут  Молитвиште -
Ђукићи 

20 m3    

пут  поред гробља  
у Порјечини 

40 m3    

поправити дрвени 
мост на Спречи на 
путу за Миричину 

   према 
предмјеру и 
предрачуну 
радова 

укупно 430 m3 m1 m2  
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      МЗ  КРТОВА 

Путни правац 

Врста радова  
извести и 
разгрнути 
ровљеног 
камена  

прочистит 
одводни канал 
удужини од  

санирати 
асфалт 

 

пут  Кртова-
Порјечина 

50 m3  100 m2  

укупно 50 m3 m1 100 m2  
 
      МЗ  КАЛУЂЕРИЦА      

Путни правац 

Врста радова  
извести и 
разгрнути 
ровљеног камена  

прочистит одводни 
канал удужини од  

санирати 
асфалт 

 

пут  М.Киковац-
Ровине-Врела 

100 m3   300 m1   

пут  Калуђерица-
Наруци-Врела 

120 m3 400 m1   

пут Калуђерица-
Ступари 

 240 m1 m2  

укупно 220 m3 940 m1 m2  
 

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАДОВА 

Мјесна заједница 

Врста радова 
извести и 
разгрнути 
ровљеног камена  

прочистит одводни 
канал удужини од  

санирати 
асфалт 

поправити  
дрвену 
ограду 

Карановац  250 m3   200 m1  - 
Сочковац  340 m3   300 m1  - 
Какмуж  100 m3 1000 m1 85 m2 - 
Петрово  

460 m3 600 m1 - 

Према 
предмејру и 
предрачуну 

радова 
Порјечина  

430 m3 - - 

Према 
предмејру и 
предрачуну 

радова 
Кртова  50 m3 - 100 m2 - 
Калуђерица  220 m3 940 m1 - - 
укупно 1.850 m3 3.040 m1 185 m2  

  
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                            

                                                                                                          Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-36/13 
Датум: 15.04.2013.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној управи и самоуправи („Службени гла-
сник Републике Српске“ , број 101/04, 
42/05, и 118/05) и члана 37. Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник опш-
тине Петрово“, број 17/06), Скупштина оп-
штине Петрово на сједници одржаној дана 
15.04.2013. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М   
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2013. 

ГОДИНИ 
 

I 
 Овим програмом се дефинише утро-
шак буџетских средстава општине Петрово 
намијењених капиталним пројектима опш-
тине, али се дефинишу улагања и других 
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субјеката инвестирања у капиталне про-
јекте општине. 
 Овај програм је заснован на реал-
ним могућностима у буџету општине Пет-
рово за текућу годину,  као и на сред-
ствима других институција и организација 
за које је извјесно  да ће у овој години из-
двојити новчана средства за капиталне рас-
ходе општине Петрово.  
 Буџетом општине Петрово за 2013. 
годину планирано је 84.200,00 КМ за капи-
тална улагања.У овом програму садржани 
су и пројекти који су извјесни, а нису увр-
штени у Буџет општине Петрово за 2013. 
годину због објективних разлога. 
             

II 
 Средства намијењена  за капитална 
улагања у 2013. години ће се утрошити на 
начин како слиједи: 
           1.1.Новчана средства у износу од 
10.000,00 КМ  утрошит ће се за проши-
рење уличне расвјете на подручју општине 
Петрово. 
 1.2. Новчана средства у износу од 
10.000,00 КМ  ће се утрошити за  измјену и 
допуну Урбанистичког плана општине Пе-
трово, чија израда је  почела у 2010. го-
дини. 
 1.3. Новчана средства у износу од 
11.000,00 КМ ће се утрошити за рекон-
струкцију водоводне мреже. 
 1.4. У 2013. години 50.000,00 КМ ће 
бити утрошено за израду пројектне доку-
ментације за инфраструктурне пројекте. 
            1.5. Новчана средства у износу од 
3.200,00 КМ ће се утрошити за набавку 
канцеларијског намјештаја, алата и ситног 
инвентара. 
            1.6. Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде је општини Пе-
трово одобрило износ од 14.652,00 КМ за   
пројекат „Покривање објекта старе школе 
у Какмужу“.За овај пројекат проведен је 
поступак јавних набавки и изабран је 
најповољнији понуђач „Озренпројект“ 
д.о.о. из Петрова. Са извођачем радова је 
закључен Уговор на износ од 29.305,73 
КМ. Учешће Општине за овај пројекат  је 
14.653,73 КМ. Са реализацијом пројекта 
треба наставити почетком наредне грађе-
винске сезоне уз обезбјеђивање  средстава 
за суфинансирање из буџета Општине. 
            1.7. Општина Петрово ће у 2013. го-
дини проводити активности у циљу повла-
чења неискориштених средстава, у износу 

од 485.304,90 КМ, из Развојног програма 
Републике Српске за пројекат „Пројек-
товање и опремање пословних зона – изг-
радња привредне инфраструктуре.Ова сре-
дства ће се искористити за куповину зем-
љишта и објеката у пословној зони Петро-
во, израду пројектно-техничке документа-
ције за инфраструктуру у зонама, рјеша-
вање имовинско-правних односа у зонама 
и изградњу инфраструктуре у пословним 
зонама. 
           1.8. У 2013. години завршиће се из-
рада Стратешког плана развоја за период 
2013-2018.годину. Развојна агенција Еда из 
Бања Луке врши консултантске услуге за 
израду овог документа. Из буџета је пот-
ребно издвојити још 2.987,00 КМ и извр-
шити завршне радње, како би се овај веома 
важан документ завршио. 
          1.9. Пројекат „Изградња амбуланте у 
МЗ Карановац“ је кандидован Минис-
тарству здравља и социјалне заштите Репу-
блике Српске. Вриједност пројекта према 
пројектно-техничкој документацији износи 
133.018,78 КМ.Учешће општине Петрово 
ће износити 30% од вриједности , а права 
вриједност пројекта ће се знати након про-
вођења тендерске процедуре  од стране 
Министарства. Према програму Минис-
тарства овај пројекат ће бити реализован у 
2013.години.  
        Уколико дође до повећања буџетс-
ких средстава пројекти садржани  у овом 
Програму неће представљати коначна  ка-
питална улагања у општини Петрово за 
2013. годину. Приоритет ћемо дати уре-
ђењу Трга испред Дома културе у Петрову 
и просторија за обданиште чије оснивање 
је Општина планирала  у наредном пери-
оду. Накнадно ће се  приступити допуни 
овог програма или доношењу посебних 
скупштинских одлука. 
  

III 
 Овај програм ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења, а  биће обја-
вљен у Службеном гласнику општине Пет-
рово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-37/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре- 
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публике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05), те члана  16. став 1. тачка б. и чла-
на 22. Закона о пољопривреди („Службени 
гласник Републике Српске“, број 70/06, 
20/07 и 86/07, 71/09), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 15.04. 
2013. године, донијела је 
 

П Р О Г Р А М  
КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕД-
СТАВА ЗА  ВОЋАРСТВО У  2013. ГОДИ-

НИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
ПЕТРОВО 

 

УВОД: 
У циљу наставка унапређења пољо-

привредне производње на подручју опш-
тине Петрово, општина Петрово у 2013. 
години, доноси Програм кориштења  подс-
тицајних срдестава за воћарство на под-
ручју опшине Петрово. 

Подстицајним средствима се жели 
подстаћи развој воћарске  производње,те 
стварање сировинске основе за прехрам-
бену индустрију. 

Општина Петрово је буџетом  за 
2013. годину, планирала средства у износу 
од 27.500,00 КМ за подстицаје у пољо-
привреди.Од ових подстицајних средстава 
планирана су и средства за подстицај у во-
ћарству на подручју општине Петрово.  

 
I 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Послије усвајања овог Програма од 

стране Скупштине општине Петрово, над-
лежно одјељење Административне службе 
ће путем разних облика информисања који 
су актуелни на простору Општине Пет-
рово, информисати пољопривредне про-
извођаче, као и промовисати критерије ко-
ји се морају испунити да би подстицајна 
средства била одобрена. 

Пољопривредни произвођачи ће за-
хтјеве подносити општинском органу по-
пуњавајући пријавни лист који обавезно 
садржи врсту производње за коју се захтјев 
подноси и остале документе који су наз-
начени овим програмом. 

Начелник општине ће именовати 
комисију за подстицаје чији ће задатак 
бити да у сваком конкретном случају утв-
рди чињенично стање на терену,сачини за-
писник, донесе стручно мишљење да ли 
пољопривредни произвођач испуњава ус-
лове за подстицај. 

Комисија ће начелнику општине у 
форми приједлога доставити списак или 
име пољопривредног произвођача који ис-
пуњава услове. 

Захтјеви пољопривредних произво-
ђача који нису комплетни се неће  раз-
матрати. 

По захтјеву пољопривредног произ-
вођача за исплату подстицајних средстава 
предвиђених овим Програмом, може се 
одлучивати само једном у току 2013. 
године. 
 

II 
СТРУКТУРА ПРОГРАМА ПОДС-

ТИЦАЈА 
Овај подстицајни програм регулише 

подстицајне мјере пољопривредним произ-
вођачима који заснивају нове засаде у во-
ћарству: 

1.подстицај за засад шљиве 
2.подстицај за засад јабуке 
3.подстицај за засад крушке 
4.подстицај за засад јагоде 
Критерији које требају да испуне 

пољопривредни произвођачи су: 
-минимална површина новозасађеног воћ-
њака  је 0,2ха;(два дунума). 
-минимални број стабала за засад шљиве 
по 1ха је 800 стабала,односно 160 кома-
да/0,2ха. 
-минимални број засада стабала јабуке по 1 
ха је 1000 стабала, односно 200 комада / 
0,2 ха. 
-минимални број засада стабала крушке по 
1 ха је 1000 стабала,односно 200 комада 
/0,2 ха. 
-минимална површина новозасађеног заса-
да јагоде је1/2 дунума( пола дунума). 
-минимални број садница јагоде за засад 
јагоде по 1ха је 34000 саднице (односно 
1700 садница за пола дунума). 
-подносиоц захтјева мора посједовати до-
каз о поријеклу садног материјала и то: 
-рачун од регистрованог произвођача сад-
ног материјала или предузећа регистро-
ваног за промет садног материјала. 
-увјерење о сортној чистоћи садног мате-
ријала издано од стране надлежне инсти-
туције. 
-декларацију о квалитету садног матери-
јала издану од стране произвођача сад-ног 
материјала. 

Ако је садни материјал поријеклом 
из иностранства, односно ако је увезен из 
иностранства, потребно је обезбједити :ра-
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чун од предузећа регистрованог за промет 
садног материјала, царинску исправу о 
увезеном садном материјалу, рјешење  гра-
ничне инспекције за заштиту биља и дек-
ларацију о квалитету садног материјала у 
мјесту производње. 

-Подстицај из овог програма под-
разумијева подизање засада воћа  само јед-
не врсте воћа при чему се искључују било 
какве комбинације. 

-Подносиоц захтјева мора да ис-
поштује све агротехничке мјере и рокове. 

-Садња која буде обављена про-
тивном начину описаном у овом програму, 
неће бити стимулисана подстицајем. 

-Рок за подношење захтјева за под-
стицаје из овог програма је до 01.12.2013. 
године. 

-Износ подстицаја за једну садницу 
шљиве је 3,00 КМ,а за једну садницу ја-
буке и крушке 2,50КМ. 

-Износ подстицаја за  садницу ја-
годе је 0,30КМ по садници. 

-Максималан новчани износ под-
стицаја који подносилац може да оствари 
за подизање нових засада шљиве,јабуке и 
крушке је  2.500,00КМ . 

-Максималан новчани износ под-
стицаја који подносилац може да оствари 
за подизање нових засада јагоде је 1.250,00 
КМ. 

-Подстицаји из овог програма се од-
носе на прољетну и јесењу садњу у 2013. 
години. 

Уз захтјев је неопходно доставити: 
копију личне карте, копију банковне ка-
ртице, потврду о извршеној анализи зем-
љишта, посједовни лист и копију ката-
старског плана земљишта на коме се засад 
подиже или уговор о закупу земљишта ако 
произвођач користи земљиште под 
закупом. 
 

III 
Овај Програм ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-
вљен у „Службеном гласнику општине Пе-
трово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-38/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

 
 

15. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05), те члана  16. став 1. и члана 22. За-
кона о пољопривреди  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 70/06, 20/07, 
86/07 и 71/09), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 15.04. 
2013. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М  
КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ПЛА-
СТЕНИКА У 2013. ГОДИНИ НА ПОД-

РУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

УВОД : 
У циљу јачања, те унапређења по-

љопривредне производње, општина Пет-
рово се у 2013. години опредијелила да у 
складу са својим могућностима буџета оп-
штине подржи одређене дјелатности по-
љопривредне производње. Једна од пољо-
привредних производњи која још увијек 
није заживјела у довољној мјери на про-
стору општине Петрово је повртарска про-
изводња у заштићеним просторима. 

Општина Петрово је буџетом за 
2013. год. планирала средства у износу од 
27.500,00 КМ. Од ових подстицајних сред-
става планирана су и средства за подизање 
нових пластеника на подручју општине 
Петрово. 

 

I 
ОПШТИ УСЛОВИ 
Послије усвајања овог Програма од 

стране Скупштине општине Петрово, над-
лежно одјељење Административне службе 
ће путем разних облика информисања који 
су актуелни на простору Општине инфо-
рмисати пољопривредне произвођаче, као 
и промовисати критерије који се морају 
испунити да би подстицајна средства била 
одобрена. 

Пољопривредни произвођачи ће за-
хтјеве подносити општинском органу по-
пуњавајући пријавни лист који обавезно 
садржи врсту производње за коју се захтјев 
подноси и остале документе који су наз-
начени овим програмом. 

Начелник општине ће именовати 
комисију за подстицаје чији ће задатак 
бити да у сваком конкретном случају ут-
врди чињенично стање на терену, сачини 
записник и донесе стручно мишљење да ли 
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пољопривредни произвођач испуњава ус-
лове за подстицај. 

Комисија ће начелнику општине у 
форми приједлога доставити списак или 
име пољопривредног произвођача који ис-
пуњава услове. 

Захтјеви пољопривредних произво-
ђача који нису комплетни неће се раз-
матрати. 

По захтјеву пољопривредног про-
извођача за исплату подстицајних сред-
става предвиђених овим Програмом, може 
се одлучивати само једном у току 2013. го- 
дине. 
 

II 
  СТРУКТУРА ПРОГРАМА ПОД-
СТИЦАЈА 
         Овај подстицајни програм регулише 
подстицајне мјере пољопривредним произ-
вођачима који подижу нове пластенике. 

Критерији које требају да испуне 
пољопривредни произвођачи су: 

- Изградња нових пластеника и  наба-
вка опреме за пластеничку производњу, 
најмање 100 m2 корисне површине, 

- Конструкција за изградњу пласте-
ника мора бити од жељезног или пласти-
чног материјала. 

Подстицајна средства за пластени-
чку производњу износиће 2,50 КМ/m2, и 
не могу бити већа од 500,00 КМ по једном 
кориснику. 

Корисник подношењем захтјева 
преузима обавезу да ће организовати по-
вртарску производњу под пластеницима, у 
супротном неће бити у могућности да ос-
твари новчане подстицаје у наредном пе-
риоду, у пластеничкој производњи. 

Уз захтјев, неопходно је доставити 
копију личне карте, копију банковне кар-
тице и рачун о куповини пластеника у те-
кућој години. 

Крајњи рок за подношење захтјева 
је 31. октобар текуће године. 
 

III 
Овај програм ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће об-
јављен у „Службеном гласнику општине 
Петрово“. 
                        

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-39/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној управи и самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 37. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник опш-
тине Петрово“  број 17/06), Скупштина оп-
штине Петрово на сједници одржаној дана 
15.04.2013. године, донијела је 

 
П Р О Г Р А М  

ПОДСТИЦАЈА  ПРИВРЕДЕ И 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ПРОСТОРУ  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2013. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Програмом мјера за подстицај  при-

вреде и запошљавања у општини Петрово 
са начином и критеријима за реализацију, 
дефинишу се подстицајне мјере, утврђују 
се финансијска средства, те критерији и 
начин праћења реализације сваке од пред-
виђених подстицајних мјера, начин обја-
вљивања јавног позива, праћење ефеката, 
те друга питања од значаја за провођење 
Програма. 
 

Члан 2. 
Подстицајне мјере које ће се реали-

зовати у 2013. години су: 
1. Суфинансирање набавке основ-

них средстава за занатско-предузетничку  
дјелатност и 

2. Подстицај за запошљавање неза-
послених радника са евиденције Завода за 
запошљавање. 
 

Члан 3. 
Финансијска средства која се ут-

врђују за реализацију Програма према бу-
џету за 2013. износе укупно 27.500,00 КМ. 
 

1. Суфинансирање набавке осно-
вних средстава за занатско-предузет-
ничку дјелатност 
 

Члан 4. 
Циљ ове подстицајне мјере је да се 

занатско предузетничке радње на простору 
општине Петрово подстакну на набавку 
нове опреме у циљу њихове боље опре-
мљености и конкурентности. Циљана гру-
па за ову подстицајну мјеру су радње про-
изводног и услужног занатства, превозне 
услуге, те угоститељска,трговачка и тури-
стичка дјелатност.  
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Износ новчаних средстава за ову 
подстицајну мјеру је укупно 14.500,00 КМ. 

Заинтересовани субјекти који желе 
учествовати у јавном позиву за новчана 
средства из ове подстицајне мјере дужни 
су: 

- поднијети пријаву по јавном по-
зиву, 

- приложити писани пројекат са јас-
ним описом послова који ће се извршавати 
са набављеним средством, 

- порески рачун или предрачун, те 
друге битне податке за вредновање при-
јаве. 

 

Уз пријаву заинтересовани су дуж-
ни приложити: 

- Рјешење о регистрацији дјелатно-
сти, 

-доказ о измиреним обавезама пре-
ма јавним приходима, не старији од 30  да-
на од дана објављивања јавног позива, 

- доказ о броју запослених радника, 
не старији од 30  дана од дана објављивања 
јавног позива. 
 

Критерији за вредновање пријава 
су: 

- основна средства за производно 
занатство                       5 бодова 

- основна средства за услужно зана-
тство                                                  4 бода 

- основна средства за туристичке ус-
луге                                                    3 бода 

- основна средства за превозне ус-
луге                                           2 бода 

- основна средства за трговинске и 
угоститељске услуге                        1 бод 

- за сваког пријављеног радника у 
фирми  подносиоца пријаве до подношења 
апликације, добија се један бод. 

 

Појединачни износи који ће се до-
дијелити као подстицај за ову мјеру износе 
30%  вриједности набављеног средства, а 
максималан износ за ову мјеру износи 
2.500,00 КМ по кориснику. 

На јавни позив ради додјеле сред-
става из ове мјере могу се пријавити и они 
субјекти који су основно средство наба-
вили од почетка 2013. године. 

Сви појединачно утврђени крите-
рији и тражени докази, напријед наведени, 
су елиминаторни. 

Апликације на основу горе наве-
дених критерија се бодују, након чега се 
утврђује ранг листа пријављених. 

Начелник општине ће рјешењем ут-
врдити испуњеност услова за све подно-
сиоце пријава  а са подносиоцима којима 
су одобрена новчана средства закључити 
уговор. 

Уговором се уређују права и оба-
везе општине и корисника подстицаја. 

Корисник подстицаја набављено 
средство не може отуђити најмање три го-
дине, а ако отуђи мора набавити ново исте 
врсте или технолошки напредније. 

Корисник подстицаја не може сма-
њивати број запослених у својој фирми 
најмање 1 годину. 

Јавни позив који ће расписати опш-
тина остаће отворен до утрошка средстава, 
предвиђених за ову мјеру, а најдуже до 30. 
новембра текуће године. 
 

  2. Подстицај за запошљавање не-
запослених радника са евиденције Заво-
да за запошљавање 
 

Члан 5. 
Укупна новчана средства за реали-

зацију ове подстицајне мјере су 13.000,00 
КМ. 

Право на кориштење ових средстава 
имају предузетници са сједиштем на под-
ручју општине Петрово, а који у радни од-
нос на одређено или неодређено вријеме 
приме лице које се води на евиденцији не-
запослених код Завода за запошљавање у 
Петрову. 

Корисници средстава подстицаја за-
пошљавања обавезни су новозапослена ли-
ца задржати у радном односу најмање два-
наест мјесеци. У овом року се не може 
смањивати број запослених у фирми кори-
сника средстава. 

Корисник средстава може оства-
рити подстицај за запошљавање за најмање 
једног а највише за три новозапослена рад-
ника. 

Износ по једном запосленом рад-
нику је 500,00 КМ. 

Трговинске и угоститељске радње 
могу остварити подстицај за највише јед-
ног запосленог радника. 

Јавни позив који ће расписати опш-
тина остаће отворен до утрошка средстава, 
предвиђених за ову мјеру, а најдуже до 30. 
новембра текуће године. 

Заинтересовани субјекти који желе 
учествовати у овом програму дужни су: 

- поднијети пријаву у року предви- 
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ђеном у јавном позиву и уз пријаву дужни 
су приложити: 

-Рјешење о регистрацији дјелатно-
сти, 

-доказ о измиреним обавезама пре-
ма јавним приходима не старији од 30 дана 
од дана објављивања јавног позива. 

Предност у одабиру корисника ће 
имати апликанти производног усмјерења, 
затим услужног, те туристичко-угоститељ-
ског. 

Уколико лице за које су одобрена  
средства подстицаја самовољно раскине 
радни однос корисник је обавезан  засно-
вати радни однос са другим лицем. 

Подстицајна новчана средства  ове 
подстицајне мјере не може остварити пос-
лодавац који је смањивао број радника по-
слије 31.12.2012. године. 
 

Поступак рјешавања пријава 
 

Члан 6. 
Све приспјеле пријаве разматра и 

рјешава Комисија коју именује начелник 
Општине. 

Захтјеви се рјешавају до 10-ог дана 
у мјесецу за пријаве из предходног мје-
сеца. 
 

Члан 7. 
Одобрена новчана средства се упла-

ћују на жиро рачун корисника подстицаја у 
року до 30 дана од потписа уговора. 

Код потписивања уговора сви ко-
рисници средстава достављају потписану и 
овјерену мјеницу  и мјеничну изјаву. 
 

Праћење извршења уговора 
 

Члан 8. 
Корисник средстава је обавезан тро-

мјесечно достављати комисији доказ о ис-
пуњености уговорних односа. 

У случају непоштовања одредаба 
уговора, Општина ће покренути поступак 
наплате укупно дозначених средстава пу-
тем мјенице. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 9. 
Општина Петрово ће у року од 15 

дана од дана ступања на снагу овог про-
грама огласити јавни позив за додјелу сре-
дстава. 

Јавни позив ће бити објављен на  
сајту општине Петрово, Радију РС студио 
Петрово и огласној плочи Oпштине. 

 

Члан 10. 
Након утрошка подстицајних сред-

става предвиђених овим програмом, начел-
ник Општине ће Скупштини општине под-
нијети извјештај о његовој реализацији. 
 

Члан 11. 
Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику општине Петрово”. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-40/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

17. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Сатута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број: 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 15.04.2013. го-
дине, донијела је 
 

П Л А Н 
ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ И САДЊЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 
2013. ГОДИНИ 

 

I 
 Општина Петрово се простире на 
површини око 118 км2. Укупна површина 
пољопривредног земљишта је 5720 ха,од 
тога 3715 ха су оранице,565 ха су ливаде и 
687 ха су пашњаци.Учешће ораница са око 
70% од укупног пољопривредног земљи-
шта добра је основа за развој свих видова 
пољопривредне производње. 

У табеларном прегледу предста-
вљен је План прољетне сјетве са сјетвеним 
површинама за 2013. годину, на подручју 
општине Петрово.  

 
 

Ред.б
рој 

 
КУЛТУРА 

ПОВРШИНА(ха)  
УКУПНО Индивидуални  

сектор(ха) 
Државни 
сектор(ха) 

1. Јара пшеница 20 - 20 
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2. Јари јечам 15 - 15 
3. Јара зоб 10 - 10 
4. Тритикале 10 - 10 
5. Раж 1 - 1 
6. Кукуруз 600 - 600 
7. Соја 1 - 1 
8. Сунцокрет - - - 
9. Дуван - - - 
10. Шећерна репа - - - 
11. Крмно биље 20 - 20 
12. Љековито биље 0,5 - 0,5 
13. Поврће 250 - 250 
14. Воћњаци 1 - 1 

 УКУПНО: 928,5 - 928,5 
 

Праћењем стања и анализирајући 
претходне године прољетне сјетве на под-
ручју општине Петрово сматрамо да ће 
доћи до повећања засијаних површина  по-
јединих пољопривредних култура. Разлог 
овоме је што све више пољопривредних 
произвођача повећава своје сјетвене пов-
ршине,затим имамо мали пораст и нових 
пољопривредника који се почињу бавити 
пољопривредном производњом,јер је доста 
радно способног становништва са нашег 
простора под утицајем свјетске економске 
кризе остало без посла и прихода и једине 
приходе и запослење виде у пољопри-
вредној производњи на своме имању,затим 
имамо и повећање закупљених и изнајмље-
њих пољопривредних површина на терито-
рији општине Петрово од пољопривредних 
произвођача са простора Федерације Босне 
и Херцеговине. 

Према плану прољетне сјетве за 
2013. годину, на подручју општине Петро-
во главна култура је кукуруз као и у прет-
ходним годинама с обзиром да је кукуруз 
традиционална култура наших пољопри-
вредних произвођача. 
Реално је планирати и очекивати да ће ку-
куруз бити засијан на око 600 хектара. 
Кукуруз се углавном сије за производњу 
меркантилног зрна и за производњу си-
лаже. 

Стрна жита, од којих се највише си-
је јари јечам и јара зоб,према плану ће би-
ти засијано у истом омјеру као и прет-
ходних година.Сјетва јаре пшенице у овој 
прољетној сјетви ће бити повећана у од-
носу на прошлу годину из разлога што у 
јесењој сјетви ова култура није у довољној 
мјери засијана како код нас тако и у окру-
жењу. У току  јесење сјетве 2012. године,  
 

 

Министарство пољопривреде,шумарства и 
водопривреде Републике Српске је подс-
тицало јесењу сјетву 2012.године ,са 250кг/ 
хектару регресираног минералног ђубрива 
НПК 9:15:15,на одгођено плаћање и 25% 
јефтиније у односу на тржишну цијену 
минералног ђубрива. Укупна одобрена ко-
личина регресираног минералног ђубрива 
је 12350 кг, НПК 9:15:15  за 37 пољопри-
вредна произвођача који су испунили ус-
лове за регрес и чија је укупна планирана 
пријављена површина за  јесењу сјетву 
износила 49,4 хектара. 

Соја се планира сијати на површини 
од 1ха на пар индивидуалних пољопри-
вредних газдинстава за потребе у исхрани 
стоке. 

Крмно биље (дјетелине, траве, трав-
но-дјетелинске смјесе), према плану ће би-
ти засијано у истом омјеру као и прошле 
године, из разлога да је крмно биље више-
годишња биљка, тако да се засијане пов-
ршине из прошлих година још експло-
атишу. 

Све културе, укључујићи и кукуруз 
у прољетној сјетви се сију углавном за 
властите потребе пољопривредних произ-
вођача у пољопривредној производњи. 

У задње вријеме примјетно је и по-
већање пластеничке производње  у пов-
рлтарству, гдје наши  пољопривредни про-
извођачи се све више одлучују за набавку  
мањих пластеника (површине од 30 м2 до 
100 м2) и организовање производње у зат-
вореном простору, из разлога што због ве-
ликог утицаја климатских фактора све ви-
ше је отежана  производња поврћа  на от-
вореном. 

Такође у овој години очекујемо и 
сјетву љековитог биља, гдје имамо заинте-
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ресованих пољопривредних произвођача за 
овај вид производње. 

Планом за ову годину планирана је 
и  садња воћарских култура (шљива, јабу-
ка, крушка), на површини од 1,0 хектар 
код наших заинтересованих воћара за про-
ширење воћарске производње.Овај план и 
програм садње воћарских култура подр-
жава општина Петрово са Програмом ко-
риштења подстицајних средстава за сађење 
воћњака. 

У овој години изостала је подршка 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске у набавци 
и подјели регресираног минералног ђубри-
ва, заинтересованим пољопривредним про-
извођачима за прољетну сјетву у 2013. 
години. 

Једина олакшица пољопривредним 
произвођачима је то, што је Влада Репу-
блике Српске донијела одлуку да се про-
лонгира рок плаћања до октобра мјесеца 
2013. године и још додатно 10% смањи 
цијена регресираног минералног ђубрива 
које су пољопривредни произвођачи преу-
зели у прољетној сјетви 2012. године.   

 

II 
 Овај план ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине Петрово“.                                                                                        

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-41/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

18. 
На основу члана 30. а у вези са 

чланом 121. став 1. и 2. Закона о локалној 
самоуправи  (''Службени гласник Републи-
ке Српск'' број: 101/04, 42/05, 118/05), чл-
ана 37. Статута општине  (''Службени гла-
сник општине Петров'' број: 17/06), на при-
једлог Начелника општине број: 02-014-2-
73/13 од 26.03.2013. године, Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 15.04.2013. године донијела је  

                                                                                              

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРО-
ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИЈЕМА СЛУ-

ЖБЕНИКА И РАДНИКА НА ТЕХНИЧКЕ 
И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ У АДМИНИ-

СТРАТИВНУ СЛУЖБУ ОПШТИНЕ  
ПЕТРОВО У 2013. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
Именује се Комисија за спровођење 

поступка пријема службеника и радника на 
техничке и помоћне послове у Админис-
трастивну службу општине Петрово у 
2013. години, у саставу: 

1. ЗОРАН СТЈЕПАНОВИЋ, дипл. 
ецц. из Петрова        - предсједник; 

2. ЖЕЉКО ЂУРИЋ, дипл.ецц. из 
Какмужа                           - члан; 

3. МЛАДЕН ТОМИЋ, дипл.ецц. из 
Какмужа                           - члан; 

4. МЛАДЕН РИСТИЋ, дипл.инж. 
геолог. из Какмужа         - члан; 

5. ВЛАДО СИМИЋ , гимназија , из 
Сочковца                          - члан. 
 

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

луке је да по истеку јавног конкурса за 
пријем службеника и радника на техничке 
и помоћне послове у Административну 
службу општине Петрово расписаних у 
2013. години, изврши контролу благовре-
мености и потпуности пријава поднесених 
по јавним конкурсима за пријем служ-
беника и радника на техничке и помоћне 
послове, контролу испуњавања тражених 
услова, изврши улазне интервјуе са канди-
датима који уђу у ужи избор те на основу 
стручних способности кандидата утврди 
редослед кандидата за свако јавним кон-
курсима оглашено радно мјесто и исте дос-
тави начелнику општине на даље посту-
пање. 

 

Члан 3. 
Поступак из претходног члана ове 

одлуке комисија је дужна спровести у року 
30 дана од дана истека сваког конкурса за 
пријем службеника и радника на техничке 
и помоћне послове. 

 

Члан 4. 
Комисија из члана 1. ове одлуке је 

привремено Скупштинско радно тијело ко-
је се истеком календарске 2013. године 
има сматрати распуштеним. 

 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у  
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-111-13/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 
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19. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број. 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 16. Закона о систему јавних 
служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 68/07, 109/12), члана 37. Ста-
тута општине Петрово (''Службени гласник 
општине Петровo'' број: 17/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 15.04.2013. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУ. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПЕТРОВО 

 

       1.  Разрјешава се  дужности Управ-
ни одбор ЈУ. ''Центар за социјални рад'' Пе-
трово, у саставу: 

 Лучић Радојка соц.радник из 
Добоја ,  

 Топаловић Мара виша медиц. се-
стра из Петрова, 

  Протић Мирослав економски те-
хничар из Петрова, због истека времена на 
које је именован. 
       2. Одлука ступа на снагу  наредног 
дана од дана доношења а биће објављена  у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

О б р а з л о ж е њ е 
            Одлуком о именовању Управног од-
бора  ЈУ. ''Центар за социјални рад '' Пет-
рово (''Службени гласник општине Петро-
бо'' број: 10/08 ) од стране Скупштине оп-
штине Петрово именован је Управни од-
бор ЈУ. ''Центар за социјални рад '' Петрово 
у саставу као у тачки 1. изреке овог рје-
шења. У складу са чланом 2. напријед на-
ведене одлуке именовање чланова овог 
органа извршено је на вријеме од четири 
године. 
            Одлуком о именовању Управног 
одбора  ЈУ. ''Центар за социјални рад '' Пе-
трово, њеним чланом 3. одлучено је да 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику опш-
тине Петрово''. Објављивање Одлуке у 
''Службеном гласнику општине Петрово 
извршено је  дана 10.09.2008 године, са ко-
јим даном се има рачунати почетак трајања 
мандата овог органа, па је исти истекао 
дана 10.09.2012 године, због чега је ваљало 
одлучити као у тачки 1. диспозитива од-
луке.  
            Правна поука: Против ове одлуке 

може се покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Добоју, у року  ( 30 ) 
тридесет дана од дана пријема.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-14/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

20. 
            На основу члана 30. Закона о ло-
калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број. 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 16. Закона о систему јавних 
служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 68/07, 109/12 ),  а у вези са 
чланом 4. став  2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 41/03 ),  Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 15.04.2013. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНО-

СТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
            За вршиоце дужности чланова Уп-
равног одбора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Петрово, именовани су : 

1. Дујковић Симо из Петрова, 
2. Полугић Стојан из Сочковца, 
3. Ђурић Биљана из Петрова. 

 

Члан 2. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се до избора и именовања Управног 
одбора ЈУ. „Центар за социјални рад“ Пет-
рово уз спровођење поступка јавне конку-
ренције а најдуже на вријеме од шездесет 
дана. 
 

Члан 3. 
            Предсједника управног одбора име-
нује управни одбор на првој сједници из 
реда својих чланова. 
 

Члан 4. 
            Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-15/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 
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21. 
            На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број. 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 16. Закона о систему јавних 
служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 68/07, 109/12), члана 55. став 
4. и 6. Закона о библиотечкој дјелатности 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 52/01, 39/03 и 112/08 ),  а у вези са 
чланом 4. став  2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 41/03), Скупштина оп-
штине Петрово, на сједници одржаној дана 
15.04.2013. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНО-

СТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА       
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 

 

Члан 1. 
            За вршиоце дужности чланова Уп-
равног одбора Народне библиотеке у  Пет-
рову, именовани су : 

1. Драгана Дујковић из Петрова, 
2. Славојка Стефановић из Пет-

рова, 
3. Биљана Ђурић  из Петрова. 
 

Члан 2. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се до избора и именовања Управног 
одбора установе путем јавног конкурса а 
нај дуже на вријеме од шездесет дана. 
 

Члан 3. 
            Предсједника управног одбора име-
нује управни одбор на првој сједници из 
реда својих чланова. 
 

Члан 4. 
            Одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-16/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

22. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број. 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 68/07, 109/12), члана 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петровo'' број: 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана 15.04.2013. године, донијела 
је  

 

О Д Л У К У 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 

 
       1. Разрјешава се Петар Живковић из 
Какмужа дужности директора Туристичке 
организације ''Петрово'' Петрово, због ис-
тека времена на које је именован. 
       2. Одлука ступа на снагу  наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена  
у ''Службеном гласнику општине Петро-
во''. 

О б р а з л о ж е њ е 
            Одлуком о именовању директора 
Туристичке организације ''Петрово'' Пет-
рово (''Службени гласник општине Петро-
бо'' број: 4/09 ), за директора Туристичке 
организације ''Петрово'' Петрово именован 
је Петар Живковић ауто-саобраћајни тех-
ничар из Какмужа.  У складу са чланом 2. 
напријед наведене одлуке именовање је 
извршено  на вријеме од четири године. 
            Одлуком о именовању директора 
Туристичке организације ''Петрово'' Пет-
рово, њеним чланом 3. одлучено је да Од-
лука ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења. Одлука о именовању директора 
ове установе донесена је на сједници Ску-
пштине општине Петрово одржаној дана 
11.04.2009. године  па се са 12.04.2009. го-
дине има рачунати почетак трајања ман-
дата овог органа који  је истекао дана 12. 
04.2013. године, због чега је ваљало одлу-
чити као у тачки 1. диспозитива одлуке.  
           Правна поука: Против ове одлуке 
може се покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Добоју, у року  ( 30 ) 
тридесет дана од дана пријема.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                      
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-17/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

23. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број. 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 16. Закона о систему јавних 
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служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 68/07, 109/12), а у вези са 
чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 41/03),  Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 15.04.2013. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ ''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
            За вршиоца дужности директора 
Туристичке организације ''Петрово'' Пет-
рово именован је Миломир (Бошко) Васић, 
професор географије из Какмужа. 

 

Члан 2. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се до избора и именовања директора 
Туристичке организације „Петрово“ Пет-
рово уз претходно проведени поступак ја-
вне конкуренције, а нај дуже на вријеме од 
шездесет дана. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-18/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

24. 
На основу члана  30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 
118/05), члана 5. под ђ. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 75/04), члана 27. став 
2. тачке 6. Статута ЈКП. ''Вода'' Петрово, 
Скупштина општине Петрово у улози Ску-
пштине  ЈКП. ''Вода'' са п.о. Петрово, на 
сједници одржаној дана 15. 04.2013. го-
дине, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗО-

РНОГ ОДБОРА ЈКП. ''ВОДА''  ПЕТРОВО 
 

       1. За чланове Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа ''Вода''  са 
п.о. Петрово, именују се :  

 Душан Милотић дипл.инж. ма-
шинства из Петрова, 

 Драган Стјепановић дипл.прав-
ник из Петрова, 

 Славиша Јовић техничар вуче-
машиновођа из Какмужа. 

2. Именовање из тачке 1. дис-
позитива одлуке врши се на вријеме од че-
тири године. 

      3.  Предсједника управног одбора 
именоваће управни одбор на првој сјед-
ници из реда својих чланова. 
       4.  Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објав-
љивања у ''Службеном  гласнику општине 
Петрово''. 

Образложење: 
            На јавни конкурс за избор и име-
новање чланова Надзорног одбора ЈКП. 
''Вода'' са п.о. Петрово, број: 01-103-1/13 
расписан у дневном листу ''Независне но-
вине'' дана 19.02.2013. године пријавила су 
се три кандидата, Душан Милотић дипл. 
инж. машинства из Петрова, Драган Стје-
пановић дипл.правник из Петрова и Сла-
виша Јовић техничар вуче-машиновођа из 
Какмужа. 
            Поступајући у складу са чланом 10. 
Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 25/03) Комисија за избор и име-
новање чланова Надзорног одбора у ЈКП. 
''Вода'' Петрово, на сједници комисије одр-
жане дана  18.03. 2013 године, установила 
је да су све пријаве благовремене и пот-
пуне и да сви кандидати испуњавају  опш-
те и  конкурсом тражене посебне услове. 
           У складу са чланом 11. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим имено-
вањима  Републике Српске, Комисија је за-
казала и са  кандидатима обавила интервју, 
након чега је у складу са чланом 12. истог 
законског прописа  утврдила ранг листу 
кандидата број: 01-013.3-16/13, ранги-
рајући Милотић Душана на позицију број 
1, Стјепановић Драгана на позицију број 2. 
а Јовић Славишу на поуицију број 3. и 
исту доставила Скупштини предузећа на 
даље поступање. 
            Како је  претходни поступак спро-
веден у свему по закону, односно како не 
попстоје докази да принципи и процедуре 
утврђени напријед наведеним законским 
прописом нису испоштовани и да би име-
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новање неког од кандидата са листе довело 
до сукоба интереса, то је у складу са чла-
ном 12. став 3. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 25/03 ) ваљало одлу-
чити као у тачки 1.  диспозитива одлуке.        

Поука о правном лијеку:  
          Против ове одлуке није допуштена 
жалба, али се може покренути управни 
спор тужбом код Окружног суда у Добоју, 
у року од 30 дана од дана пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-19/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

25. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Понуде пре-
дузећа ''Аркус'' доо. Петрово за продају 
земљишта, Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 15.04.2013. 
године донијела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч  А К 

 

I 
            Скупштина општине Петрово има 
интерес за куповином грађевинског зем-
љишта, посебно земљишта у обухвату пос-
ловних зона у Петрову, Сочковцу и Ка-
рановцу, по  цијенама чији износи зависе 
од: степена уређености земљишта, лока-
ције, близине саобраћајница и кретања 
понуде и потражње на подручју општине, 
али не већим од 20,00 КМ./м2.   
            Скупштина општине овлашћује На-
челника општине Петрово да са преду-
зећем ''Аркус'' доо. Петрово закључи  пре-
дуговор о купопродаји некретнина у влас-
ништву тог предузећа у оквиру Пословне 
зоне Петрово, под условом да  се понуђач 
обавеже да ће у договореном року код 
Републичке управе за геодетске и имо-
винско-правне послове Подручна јединица 
Петрово у катастарском операту катастра 
непокретности извршити провођење фор- 

мирања нових катастарских парцела према 
стању исказаном у Скици снимања од 
29.02.2011. године, исходовати брисање 
хипотеке и евентуалних других укњи-
жених терета на некретнинама  и са Оп-
штином Петрово закључити уговор о про-
даји некретнина по цијени не већој од 
износа из претходног става овог закључка. 
 

III. 
 Овај закључак ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења, а биће об-
јављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-25/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

26. 
           На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 19. став 3. За-
кона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ број 68/07 и 
109/12), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о ра-
ду и пословању ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ 
Петрово у 2012. години, Скупштина опш-
тине Петрово на сједници одржаној дана 
15.04.2013. године донијела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 
           Скупштина општине Петрово не 
прихваћа Извјештај о раду и пословању 
ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово у 2012. 
години, број 124/13 од 04.04.2013. године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења, а биће об-
јављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-013.2-26/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 



Страна 25 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 17.04.2013. године 
 

27. 
           На основу члана 30. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 19. став 1. 
Закона о систему јавних служби („Слу-
жбени гласник Републике Српске“ број 
68/07 и 109/12), члана 37. Статута општине 
Петрово („Службени гласник Општине 
Петрово“ број: 17/06), члана 134. Пос-
ловника Скупштине општине Петрово 
(„Службени гласник oпштине Петрово“ 
број: 10/05 и 7/07), а након разматрања 
Плана  рада и пословања ЈЗУ Дом здравља 
„Озрен“ Петрово за 2013. годину, Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 15.04.2013. године донијела је 
сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово не 
прихваћа (не даје сагласност) План рада и 
пословања ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Пе-
трово за 2013. годину, број 123/13 од 
04.04.2013. године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-27/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

28. 
           На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 19. став 1. тачка 3. Закона о 
систему јавних служби („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 68/07 и 
109/12), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о 
раду и пословању Туристичке органи-
зације „Петрово“ Петрово за 2012. годину, 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана 15.04.2013. године донијела 
је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај о раду и пословању Туристичке 
организације „Петрово“ Петрово за 2012. 
годину, број 03/13 од 25.02.2013. године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-28/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

29. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 19. став 1. тачка 3. Закона о 
систему јавних служби („Службени гла-
сник Републике Српске“ број 68/07 и 
109/12), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о 
раду и пословању Добровољне ватрогасне 
јединице „Петрово“ Петрово за 2012. го-
дину, Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 15.04.2013. године 
донијела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај о раду и пословању Добровољне 
ватрогасне јединице „Петрово“ Петрово за 
2012. годину, број 73/13 од 14.03.2013. го-
дине. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-29/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 



Страна 26 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 17.04.2013. године 
 

30. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“ број 75/04, 78/11), 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник Општине Петрово“ број: 
17/06), члана 134. Пословника Скупштине 
општине Петрово („Службени гласник oп-
штине Петрово“ број: 10/05 и 7/07), а 
након разматрања Извјештаја о раду и 
пословању Јавног предузећа „Центар за 
културу и образовање“ Петрово, Скуп-
штина општине Петрово у функцији Скуп-
штине ЈП „Центар за културу и обра-
зовање“ Петрово, на сједници одржаној 
дана 15.04.2013. године донијела је сље-
дећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово не 
прихваћа Извјештај о раду и пословању 
Јавног предузећа „Центар за културу и 
образовање“ Петрово, број 35-3/13 од 
14.03.2013. године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења, а биће об-
јављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-30/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

31. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
економско-финансијском стању општине 
Петрово, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 15.04.2013. године 
донијела је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о економско-
финансијском стању општине Петрово, 
број: 02-289/13 од 08.04.2013. године и 
прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-31/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

32. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
стању безбиједности на подручју општине 
Петрово за период 2012. године, Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 15.04.2013. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

  Скупштина општине Петрово упо-
знала се са Информацијом о стању без-
биједности на подручју општине Петрово 
за период 2012. године, број: 09-7/01-052-
186/13 од 29.03.2013. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-013.2-32/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

 
 



Страна 27 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 17.04.2013. године 
 

33. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
стању у области шумарства на подручју 
општине Петрово за 2012. годину, Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 15.04.2013. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о стању у об-
ласти шумарства на подручју општине 
Петрово за 2012. годину, број: ІІ-61/13 од 
12.03.2013. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-33/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

34. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
обављању ветеринарске заштите животиња 
на подручју општине Петрово, Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 15.04.2013. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о обављању ве-
теринарске заштите животиња на подручју 

општине Петрово, број: 03-30-1-54/13 од 
13.03.2013. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-34/13 
Датум: 15.04.2013.  
_______________________________________________________ 

35. 
На основу члана 7. Закона о јавним 

набавакама Босне и Херцеговине  („Слу-
жбени гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10), Упу-
тства о примјени Закона о јавним  наба-
вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 
03/05) и члана 56 Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Пет-
рово бр. 17/06), Начелник општине Петро-
во   д о н о с и:  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољ-
нијег вршиоца услуга: „Услуге дерати-
зације на подручју општине Петрово у 

2013. години“ 
 

I 
Именује се комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег вршиоца услуга: „Услуге дера-
тизације на подручју општине Петрово у 
2013. години“, у следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економи-
оста, предсједник комисије 

2. Јулијана Иличић, дипл.правник, 
члан комисије  

3. Жељко Ђурић, дипл. економио-
ста, члан комисије 

Технички секретар: Драгица Пејић, 
дипл.инг.техн.хем. 
 

II 
         Задатак чланова комисије је да  изрше 
отварање и вредновање понуда те пред-
ложе најповољнијег понуђача. 
 

III 
         Отварање понуда ће се извршити  
11.04.2013. године у 12:15 часова у прос-
торијама општине Петрово. 
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     IV 
 Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће обја-
вљено у „Службеном гласнику општине 
Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-50/13 
Датум: 08.04.2013. 
_______________________________________________________ 

36. 
На основу члана 7. Закона о јавним 

набавакама Босне и Херцеговине  („Служ-
бени гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 52/05, 
08/06, 70/06, 12/09 и 60/10 ), Упутства о 
примјени Закона о јавним  набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 03/05) и 
члана 56 Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово бр. 
17/06), Начелник општине Петрово   д о н 
о с и:  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољ-

нијег вршиоца услуга: Услугe израде про-
јектно-техничке документације за рјеша-

вање  водоснабдјевања на подручју 
општине Петрово“ 

 

I 
 Именује се комисија за јавне наба-
вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег вршиоца услуга: Услугe израде 
пројектно-техничке документације за рје-
шавање  водоснабдјевања на подручју оп-
штине Петрово“   

1. Младен Томић, дипл. економи-
ста, предсједник комисије 

2. Јулијана Иличић, дипл.правник, 
члан комисије  

3. Драженка Максимовић, дипл. 
инж.геологије. 

Технички секретар: Драгица Пејић, 
дипл.инг.техн.хем. 

 

II 
         Задатак чланова  комисије је да  из-
рше отварање и вредновање понуда те 
предложе најповољнијег понуђача. 
 

III 
         Отварање понуда ће се извршити  
19.04.2013. године у 12:15 часова у прос-
торијама општине Петрово. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу наред- 

ног дана од дана доношења а биће обја-
вљено у „Службеном гласнику општине 
Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-51/13 
Датум: 08.04.2013. 
_______________________________________________________ 

37. 
На основу члана 7. Закона о јавним 

набавакама Босне и Херцеговине  („Служ-
бени гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 52/05, 
08/06, 70/06, 12/09 и 60/10 ), Упутства о 
примјени Закона о јавним  набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 03/05 ) и 
члана 56 Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово 
17/06), Начелник општине Петрово  
доноси:  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању комисије за јавне набавке 
за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба: „Набавка ма-
теријала за одржавање чистоће просто-
рија општине Петрово за 2013. годину“   

 

I 
Именује се комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача роба: „Набавка мате-
ријала за одржавање чистоће просторија 
општине Петрово за 2013. годину“, у сле-
дећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економи-
оста, предсједник комисије 

2. Јулијана Иличић, дипл.правник, 
члан комисије  

3. Жељко Ђурић, дипл. економио-
ста, члан комисије 

Технички секретар: Драгица Пејић, 
дипл.инг.техн.хем. 
 

II 
          Задатак чланова комисије је да  из-
рше отварање и вредновање понуда те 
предложе најповољнијег понуђача. 
 

III 
         Отварање понуда ће се извршити  
19.04.2013. године у 13:15 часова у прос-
торијама општине Петрово. 
 

     IV 
Ово рјешење ступа на снагу наред-

ног дана од дана доношења а биће обја-
вљено у „Службеном гласнику општине  
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Петрово“. 
 

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

Број: 02-014-7-53/13 
Датум: 09.04.2013. 
_______________________________________________________ 

38. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), и члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Начелник општине Пет-
рово д о н о с и:  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за пријем угља за 

централно гријање 
 

I 
 Именује се комисија за пријем угља 
за централно гријање (Уговор о набавци 
угља са услугом превоза бр.02-014-6-29/13 
од 05.04.2013. године),  у саставу: 

1.  Раденко Благојевић-предсједник 
2. Мићо Радељић-члан 
3. Дражен Ђурић-члан 

 

II 
          Задатак комисије је да провјери ква-
литет и квантитет испорученог угља те о 
истом сачини записник о пријему, а према 
члану 6. Уговора о набавци угља са услу-
гом превоза бр.02-014-6-29/13 од 05.04. 
2013. године. Уколико Комисија утврди да 
кванитативно или квалитативно испору-
чени угаљ не одговара наруџбеници има 
право да затражи провјеру карактеристика 
како би се евентуално извршила рекла-
мација. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-4-12/13 
Датум: 09.04.2013. 
_______________________________________________________ 

39. 
На основу члана 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-
жбени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.), 
Упутствa о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05, 24/09) и члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово“ 17/06), Начелник општине Петрово 
д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке за на-

бавку роба: „Набавка горива за потребе 
службених возила возила административне 
службе  општине Петрово за 2013. годину“  
 

Члан 1. 
 Приступа се поступку јавне набавке 
за набавку роба: „Набавка горива за пот-
ребе службених возила возила администра-
тивне службе општине Петрово за 2013. 
годину“ путем конкурентског позива са 
објавом обавјештења у Службеном  глас-
нику БиХ  
 

Члан 2. 
Оквирна вриједност предметне на-

бавке  је планирана Планом јавних набавки 
за 2013. годину у оквиру позиције бр.4 
Набавка горива за потребе службених 
возила возила административне службе  
општине Петрово која износи 8.400,00 КМ, 
при чему  процјењена вриједност ове наба-
вке износи  8.400,00 КМ. Дата средства су 
планирана буџетом општине Петрово на 
конту број: 412 630 Расходи по основу 
утрошка горива . 
 

Члан 2. 
Задужује се шеф одсјека за развој да 

испрати поступак предметне набавке са 
потребном докуметацијом, те Комисија за 
предметну набавку  да у складу са Законом 
о јавним набавкама БиХ („Службени гла-
сник БиХ“ број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 
24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) изврши отва-
рање и вредновање понуда, и предложи 
најповољнијег понуђача за наведену 
набавку. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном   гласнику општине Петрово“. 
 
                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-7-54/13 
Датум: 11.04.2013. 
_______________________________________________________ 
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