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1. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16), члана 2. став 

1. под н) а у вези са чланом 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Срспке“ број 124/11) и 

члана 36. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 11.07.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНИ  И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О 

УЛИЧНОЈ РАСВЈЕТИ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о уличној расвјети на по-

дручју општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 8/12) мијења 

се члан 3. одлуке и измијењен гласи: 
 

„Овом одлуком постављање сија-

личних мјеста је дефинисано на следећи 

начин:        

у Мјесној заједници Петрово по-

ставља се укупно 268 сијаличних мјеста и 

13 рефлектора и то:  

- Трг Немањића освјетљава се са 11 

сијаличних мјеста равномјерно распоре-

ђених код објекта Дома културе, Поли-

цијске станице, Општине и Поште и 3 

рефлектора 

- Улица Озренских одреда освјетља-

ва се са 31 сијалично мјесто, распоређено 

од раскрснице на жељезничкој станици 

Лужањак, кроз центар Петрова до Кова-

чевог моста на ријеци Јадрини;  

- Улица Вељка Вуковића освјетљава 

се са 17 сијаличних мјеста, од Ковачевог 

моста на ријеци Јадрини до прелаза пруге 

за Ораховицу;  

- Улица Цвијетина Тодића освјетља-

ва се са 21 сијалично мјестоа, распоређено 

од Улице Озренских одреда код жеље- 

 
 

 
 

зничке станице Лужањак до границе са 

мјесном заједницом Какмуж  

- Хиландарска улица освјетљава се 

са 3 сијалична мјеста;  

- Улица Драже Михаиловића освје-

тљава се са 8 сијаличних мјеста, од Парти-

занског гробља до фудбалског стадиона на 

Лужањку;  

- Улица Колона 15. мај освјетљава 

се са 6 сијаличних мјеста, равномјерно 

распоређених између стамбених зграда;  

- Улица Петровачка освјетљава се 

са 12 сијаличних мјеста;   

- Улица Цивилних жртава рата 

освјетљава се са 4 сијалична мјеста;  

- Улица 9. јануара освјетљава се са 6 

сијаличних мјеста;  

- Светосавска улица освјетљава се 

са 8 сијаличних мјеста;  

- Улица Луке Радојчића освјетљава 

се са 14 сијаличних мјеста; 

- спојни пут од улице до куће Ми-

рослава Панића освјетљава се са 1-им сија-

личним мјестом,  

- спојни пут од улице до куће Ратка 

Ракановића освјетљава се са 2 сијалична 

мјеста,  

- спојни пут од улице, од куће 

Душана Стефановића до куће Костић 

Грозде, освјетљава се са 3 сијалична мјеста  

- спојни пут до куће Ратка Тодоро-

вића освјетљава се са 2 сијалична мјеста;  

- Улица Јована Дучића освјетљава 

се са 2 сијалична мјеста;  

- Улица Тодора Вујасиновића освје-

тљава се са 4 сијалична мјеста;  

- Улица 23. августа освјетљава се са 

1-им сијаличним мјестом;  

- Улица Немањића освјетљава се са 

4 сијалична мјеста;  

- Улица 9. новембра освјетљава се 

са 11 сијаличних мјеста;  

- Улица Десанке Максимовић освје-

тљава се са 2 сијалична мјеста;  

- Улица Краља Драгутина освјетља-

ва се са 10 сијаличних мјеста;   
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-Михољданска улица освјетљава се 

са 8 сијаличних мјеста од тога спојни пут 

до куће Лазаревић Горана са 3 сијалична 

мјеста 

- Улица Петра Кочића освјетљава се 

са 2 сијалична мјеста;  

- Улица Студенчина освјетљава се 

са 16 сијаличних мјеста;  

- Улица Бисићка освјетљава се са 6 

сијаличних мјеста;  

- Улица Видовданска освјетљава се 

са 5 сијаличних мјеста;  

- Улица Манастирска освјетљава се 

са 3 сијалична мјеста;  

- Брђанска улица освјетљава се са 5 

сијаличних мјеста;  

- Алушка улица освјетљава се са 7 

сијаличних мјеста;  

- Улица Милоша Обилића освјетља-

ва се са 7 сијаличних мјеста;  

- Улица Иве Андрића освјетљава се 

са 2 сијалична мјеста;   

- Полигон код основне и средње 

школе освјетљава се са 7 рефлектора;  

- Простор код жељезниче станице 

Лужањак 1-им сијаличним мјестом;  

- Простор око цркве Пресвете Бого-

родице освјетљава се са 4 сијалична мјеста 

и 3 рефлектора.  

- Простор Партизанско гробље 

освјетљава се са 2 сијалична мјеста  

- Пут Петрово-Порјечина -Кртова 

(кроз Јовичиће) освјетљава се са 17 сија-

личних мјеста. 

 

Члан 2. 

 Мијења се члан 4. одлуке и изми-

јењен гласи: 
 

„У мјесној заједници Какмуж поста-

вља се укупно 209 сијаличних мјеста и 8 

сијалица  јачине 3w постављених на огра-

ди око Цркве у Какмужу и то:  

- дио пута Л007 од жељезничке 

станице- до границе са МЗ Петрово, освје-

тљава се са укупно 29 сијаличних мјеста;  

- дио пута Л007 од „Компанија Ми-

лојевић Гиље Гас“ д.о.о. до прелаза пруге 

освјетљава се са 4 сијалична мјеста 

- дио пута  од старе школе до куће 

Илић Које освјетљава се са 17 сијаличних 

мјеста;  

- пут за Међаш освјетљава се са 12 

сијаличних мјеста;  

- пут за Мекиљицу освјетљава се са 

43 сијалична мјеста;  

- пут кроз Слатине освјетљава се са 

5 сијаличних мјеста;  

- пут за Волујак, од моста на Барама 

према гробљу  Волујак освјетљава се са 45 

сијаличних мјеста;  

- пут за Поточане и Јовановиће 

освјетљава се са 21 сијалично мјесто;  

- пут од жељезничке станице до 

гробља код Цркве освјетљава се са 4 

сијалична мјеста;  

- простор око Дома културе освје-

тљава се са 1 сијаличним мјестом;  

- простор око Цркве у Какмужу 

освјетљава се са 4 сијалична мјеста и 8 

сијалица јачине 3w  

- пут за засеок Ивановићи освје-

тљава се са 14 сијаличних мјеста;  

- пут за дио засеока Пјескуље – 

„Гарави сокак“ - освјетљава се са 4 сија-

лична мјеста;  

- пут за дио засеока Пјескуље – од 

куће Бошка Васића до куће Чалаковић 

Бране, освјетљава се са 4 сијалична мјеста 

 -пут од пута Л007 – поред куће 

Митра Ристића освјетљава се са 5 сија-

личних мјеста 

 

Члан 3. 

Мијења се члан 5.одлуке и изми-

јењен гласи: 

„У Мјесној заједници Сочковац по-

ставља се укупно 85 сијаличних мјеста и 4 

рефлектора и то: 

- дио пута Л007 од жељезничке 

станице Сочковац до раскршћа за Гра-

чаницу освјетљава се са 4 сијалична мје-

ста;  

- пут  од моста на ријеци Спречи и 

дио пута Л007 до. „Техногас Какмуж“ а.д 

Петрово освјетљава се са10 сијаличних 

мјеста  

- путни правац од прелаза преко 

пруге до раскршћа путева за Велику и 

Малу ријеку освјетљава се са 23 сијалична 

мјеста;  

- пут у Сочковцу од раскршћа пу-

тева за Малу и Велику Ријеку, путни 

правац за Велику Ријеку освјетљава се са 

11 сијаличних мјеста;  

- пут у Сочковцу од раскршћа путе-

ва за Малу и Велику Ријеку, путни правац 
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за Малу Ријеку освјетљава се са 11 сијали-

чних мјеста;  

- дио пута у Сочковцу од моста 

према Кисељаку, односно Какмужу освје-

тљава се са 10 сијаличних мјеста;  

- од пута  „Сочковац-Какмуж“ пре-

ко Врле стране према Слатинама освје-

тљава се са 6 сијаличних мјеста;  

- пут од Циглане за Кечковац освје-

тљава се са 2 сијалична мјеста;  

- дио пута Пландиште – Брда освје-

тљава се са 3 сијалична мјеста;  

- простор око храма посвећеног 

цару Константину и царици Јелени освје-

тљава се са 5 сијалична мјеста; 

- спортски полигон освјетљава се са 

4 рефлектора. 

 

Члан 4. 

Мијења се члан 6. одлуке и 

измијењен гласи: 
 

„У Мјесној заједници Карановац по-

ставља се укупно 115 сијаличних мјеста и 

4 рефлектора и то:  

- дио пута Л007 од пилане „ПРЕ-

ЊА“ до раскршћа са путом за Молитвиште 

свјетљава се са 7 сијаличних мјеста;  

- дио пута према Молитвишту од 

раскрснице са путом Л007 до моста на 

Прењи код Лимекса, освјетљава се са 7 

сијаличних мјеста;  

- пут „Карановац-Грачаница“ поред 

бензинске пумпе „Рика“ до моста на 

ријеци Спречи освјетљава се са 4 сија-

личних мјеста;  

- пут  кроз насеље Станица 1 од пу-

та Л007 до жељезничке станице укљу-

чујући и стајалиште на станици, освјетља-

ва се са 7 сијаличних мјеста;  

- дио пута Л007 од раскрша пута за 

Прењу до границе са општином Добој 

освјетљава се са 22 сијалична мјеста;  

- пут од основне школе до „Лиме-

кса“, освјетљава се са 10 сијаличних мје-

ста;  

- пут „Карановац-Бољанић“ поред 

основне школе и пилане „Дрвопрерада 

Илић“ до границе са Бољанићем, освјетља-

ва се са 11 сијаличних мјеста;  

- дио пута „пруга-насеље Липовац- 

Молитвиште освјетљава се са 17 сијали-

чних мјеста;  

- пут од „Лимекса“ лијевом обалом 

Прење до Молитвишта, освјетљава се са 5 

сијаличних мјеста;  

- пут од пилане „Прења“ преко 

пруге до изласка на пут за Грабову Косу и 

Лијешће, освјетљава се са 5 сијаличних 

мјеста;  

- одвојак од пута за Липовац до 

Цркве освјетљава се са 4 сијалична мјеста;  

- пут од „Лимекса“ до Раковића, 

освјетљава се са 12 сијаличних мјеста;  

- спојни пут од, „СУР ЛИКА“ - 

Фарма Нешковић освјетљава се са 5 сија-

личних мјеста;  

- простор око цркве Светог пророка 

Илије освјетљава се са 3сијалична мјеста; 

- од фарме „Нешковић“ до куће 

Сарафијановић Саве освјетљава се са 4 

сијалична мјеста; 

- спортски полигон освјетљава се са 

4 рефлектора. 

 

Члан 5. 

Мијења се члан 7. одлуке и измије-

њен гласи: 
 

„У Мјесној заједници Порјечина 

поставља се укупно 83 сијалична мјеста и 

то:  

- путни правац од школе и цркве до 

раскрснице код чесме освјетљава се са 33 

сијалична мјеста;  

- путни правац Раскршће (чесма)-

Којићи-Миричина освјетљава се са 23 сија-

лична мјеста;  

- путни правац Селиште-Мрачај 

освјетљава се са 6 сијаличних места;  

- путни правац Баре –Лужани, освје-

тљава се са 5 сијалична мјеста;  

- пут на Росуљама, од куће Југо-

слава Недељковића до куће Марице Три-

пуновић, освјетљава се са 2 сијалична 

мјеста;  

- простор око Цркве и основне 

школе освјетљава се са 14 сијаличних 

мјеста, 

- путни правац Молитвиште-Ђу-

кићи освјетљава се са 3 сијалична мјеста, 

- путни правац Баре-Црвена земља 

освјетљава се са 2 сијалична мјеста.  

 

Члан 6. 

Мијења се члан 8. одлуке и изми-

јењен гласи: 
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„У Мјесној заједници Калуђерица 

поставља се укупно 119 сијаличних мјеста 

и 6 рефлектора:  

- пут од Манастира до СТР „Озре-

нка“ и до хотела освјетљава се са 9 

сијаличних мјеста;  

- од СТР „Озренка“ до куће Сла-

више Пејића освјетљава се са 22 сијалична 

мјеста;  

- СТР „Озренка“ кроз викенд на-

сеље освјетљава се са 8 сијаличних мјеста;  

- простор око Манастирског ко-

мплекса освјетљава се са 50 сијаличних 

мјеста и 6 рефлектора 

- простор -ливада испод Манастира 

12 сијаличних мјеста  

- простор изнад чесме Калуђерица 

(према шуми) 6 сијаличних мјеста  

- спортски полигон (бивше дјечије 

одмаралиште) освјетљава се са 12 сијали-

чних мјеста. 

 

Члан 7. 

Мијења се члан 9. одлуке и 

измијењен гласи: 
 

„У Мјесној заједници Кртова поста-

вља се укупно 35 сијаличних мјеста и то: 

- путни правац Петрово-Порјечина-

Кртова 25 сијаличних мјеста 

-пут за Радића брдо 10 сијаличних 

мјеста. 

 

Члан 8. 

 Послије члана 13. одлуке додаје се 

члан 13а. и гласи: 
  

„Овлашћује се начелник општине да 

посебном одлуком утврди распоред време-

на рада уличне расвјете на подручју 

општине“. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном   

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-39/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16) и члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (Службени гласник општине Петрово”, 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на  сједници одржаној 11.07.2017. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИСТРАЖНЕ 

БУШОТИНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИНОГ 

БУНАРА 

 

Члан 1.       

Одобрава се израда истражне хи-

дрогеолошке бушотине и екплоатациног 

бунара питке воде на к.ч. број 3341/1 

„Буквик“ шуме-2, површине 2853m
2
, упи-

саној у Пл. број 752 к.о. Петрово, посје-

дник Српски Православни манастир Све-

тог оца Николаја Петрово са дијелом 1/1. 

 

Члан 2. 

 Средства за радове из члана 1. ове 

одлуке бит ће обезбијеђена релокациом 

средстава са конта 513113- Издаци за при-

бављање осталог грађевинског земљишта у 

износу од 21.000,00КМ на конто 511191- 

Издаци за прибављање плиновода, водово-

да и канализације. 

 

Члан 3. 

 Извођењу радова из члана 1. ове 

одлуке приступит ће се по добијању сагла-

сности Српског  Православног манастира 

Светог оца Николаја Петрово. 

 

Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном   

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-40/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16) и члана 36. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-
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сник општине Петрово'' број: 7/14-Пречи-

шћени текст), Скупштина општине Петро-

во, на сједници одржаној дана 11.07.2017. 

године, донијела   је 

  

О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ  ШУМСКИХ ДРВНИХ  

СОРТИМЕНАТА 

 

Члан 1. 

            Општина Петрово путем усменог 

јавног надметања-лицитације продаје све 

шумске дрвне сортименте у дубећем стању 

(на пању) у обухвату Регулационог плана 

„Туристичка зона Калуђерица“, на парцели 

означеној као к.ч. 1574/3 Градишник па-

шњаци, површине 42.698m
2 

уписаној у 

ПЛ.бр. 643 к.о. Порјeчина, посједник 

општина Петрово са дијелом 1/1. 

 

Члан 2. 

      Почетна продајна цијена шумских 

дрвних сортимената из члана 1. ове одлуке 

износи 11.800,42КМ. 

 

Члан 3. 

         За учешће у поступку јавног надме-

тања- лицитације учесници у поступку су 

дужни положити на име кауције износ од 

10% од почетне цијене из члана 2. одлуке 

на пословни  рачун општине Петрово број 

562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Ра-

звојне банке а.д. Бања Лука. 

        Учесник лицитације који након за-

кључења лицитације одустане од куповине  

шумских дрвних  сортимената или у оста-

вљеном року не исплати у цјелости 

купопродајну цијену губи право на поврат 

положене кауције из претходног става. 

 

Члан 4. 

       Учесник лицитације који се изабере 

као најбољи понуђач, обавезан је извршит 

сјечу и уклањање шумских дрвних сор-

тимената као и уплату остатка дуга од 

продајне цијене најкасније у року од 30 

дана након закљученог поступка лици-

тације.  

 

Члан 5. 

        Поступак лицитације спровешће  

Комисија за провођење јавног надметања 

(лицитације) за продају шумских дрвних 

сортимената  коју  ће  именовати  начелник  

општине. 

         Оглас за продају шумских дрвних 

сортимената из члана 1. ове одлуке обја-

виће се у дневном листу „Еуро блиц“, на 

огласној табли општине Петрово и веб 

сајту општине. 
 

Члан 6. 

         Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да по окончању лицитационог 

поступка са најповољнијим понуђачем 

закључи Уговор о продаји шумско дрвних 

сортимената. 
 

Члан 7. 

         Саставни дио ове одлуке је „Про-

цјена вриједности дрвне запремине у 

Туристичкој зони „Калуђерица“ на к.ч. 

број 1574/3. к.о. Порјечина, број 05/1-80/17 

од 18.05.2017. године, израђена од стране 

вјештака шумарске струке Софренић Раде, 

дипл.инг.шумарства. 
 

Члан 8. 

   Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „ Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-41/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. став 2. тачка 8. 

Закона о  локалној  самоуправи ("Службе-

ни  гласник  Републике  Српске"  број  

97/16)  члана  38. став 2. Закона  о  уређењу  

простора  и  грађењу ("Службени  гласник  

Републике  Српске" број  40/13,  106/15  и  

3/16) и  члана  36.  Статута општине Пе-

трово -  Пречишћени текст („Службени  

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 11.07.2017. године донијела 

је 

 

О Д Л У К У    

О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУ-

ЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПОСЛОВНА 

ЗОНА СОЧКОВАЦ" 

 

Члан 1. 

Усваја се спроведбени документ 

просторног уређења:  Измјена  дијела Регу-
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лационог  плана  "Пословна  зона  Сочко-

вац" (у наставку текста „План“).  

 

Члан 2. 

План се усваја на период до 12.06. 

2019. године тј. на рок важења матичног 

плана (Регулациони план „Пословна зона 

Сочковац“, усвојен 29.05.2009. године 

„Службени гласник општине Перово“, број 

5/09). 

 

Члан 3. 

План се односи на зону „А“ у ма-

тичном плану  тј. на парцеле означене као 

к.ч. број 1018/3, 1037/1, 1037/2, 1036 и 

1034 к.о. Сочковац, површине 3,28ha. 

 

Члан 4. 

Приједлог плана: Измјена дијела ре-

гулационог плана "Пословна зона  Сочко-

вац",  израђен од  стране  Института  за  

грађевинарство "ИГ"  д.о.о.  Бања  Лука  у  

априлу 2017. године.  

 

Члан 5. 

Елаборат измјене Плана, има сљеде-

ћи садржај:  

 

I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

II ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. Подаци о планирању, 

2. носилац припреме и носилац 

израде плана, 

3. постојећа планска документација, 

4. програмски елементи за израду 

измјене дијела регулационог плана. 

Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕ-

ЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА РОСТОРА 

1. Просторна цјелина, 

2. Природни услови и ресурси, 

3. Типологија изградње, 

4. Зонирање територије, 

5. Валоризација наслијеђеног фонда 

високоградње и нискоградње, 

6. Економија коришћења земљишта, 

7. Власништво над земљиштем, 

8. Могућност парцелације, 

9. Становање, 

10. Пословне и привредне дјелатно-

сти, 

11. Јавне службе и друге друштвене  

дјелатности, 

12. Услови заштите људи и добара 

за случај елементарних непогода, ратних 

катастрофа и технолошких акцидената, 

13. Могућност кретања лица са ума-

њеним тјелесним способностима, 

14. Инфраструктура, 

15. Животна срдина. 

Ц. ПРОБЛЕМИ СТАЊА, ЦИЉЕВИ 

РАЗВОЈА И  УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Д. ПРОГРАМ ПЛАНА 

Организација простора 

а) Намјена површина, 

б) Подјела простора на зоне, цјели-

не и подцјелине, 

ц) Регулациона и нивелациона рје-

шења, 

д) Грађевинске линије, 

  е) План парцелације, 

ф) Гранични параметри за коришће-

ње земљишта, 

г) Наслијеђени фонд за замјену, до-

градњу, надоградњу, 

х) Јавни и општи интерес у фу-

нкционисању простора, 

и) Услови за опремање техничком и 

комуналном инфраструктуром с условима 

прикључења, 

ј) Општи урбанистичко технички 

услови за изградњу, доградњу или надо-

градњу објеката, 

к) Услови за заштиту, очување, уре-

ђење и активирање природних ресурса, 

л) Природни услови за грађење, 

м) Услови за заштиту људи и до-

бара у случају елементарних непгода, ра-

тних катастрофа и технолошких акци-

дената, 

н) Услови за очување, заштиту и 

презентацију природног и културног на-

сљеђа, 

о) Обавеза израде урбанистичких 

пројеката или конкурса, 

п) Мјере енергетске ефикасности, 

р) Услови за уклањање баријера за 

кретање лица с умањеним тјелесним спо-

собностима. 
 

Е) ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИ-

ЈА ПЛАНА 
 

III ГРАФИЧКИ ДИО  
 

КАРТЕ СТАЊА-прилози  Р 1:1000 
 

01.01. Геодетска подлога - постојеће  
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стање са границом обухвата плана,  

01.02.Валоризација постојећег гра-

ђевинског фонда намјена, спратност и 

бонитет, 

02.Карта власништва над земљи-

штем, 

03.Подјела обухвата плана на зоне –

намјена површина, 

04.Постојећа функционална органи-

зација –мрежа постојећих инфраструкту-

рних система, 

05.01.Инжењерско-геолошка карта -

извод из Регулационог плана, 

05.02. Хидрогеолошка карта –извод 

из Просторног плана, 

05.03.Инжењерско геолошка карта –

извод из Просторног плана општине Пе-

трово, 

05.04.Сеизмолошка карта –извод из 

Просторног плана, 

05.05.Карта минералних сировина –

извод из Просторног плана општине 

Петрово, 

05.06.Карта минералнох и термоми-

нералних вода –извод из Просторног 

плана, 

06.План организацје, уређења и ко-

ришћења простора –извод из Просторног 

плана општине Петрово, 

07.01.План просторне организације 

–извод из матичног плана, 

07.02.План саобраћаја и нивелације 

–извод из матичног плана, 

07.03.Синтезни план инфрастру-

ктуре –извод из матичног плана, 

 

КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

–прилози Р 1:1000 

08.План парцелације, 

09.01.План намјене површина, 

09.02.План просторне органиоза-

ције, 

10.01.План електроенргетске и теле-

комуникационе инфраструктуре, 

10.02.Синтезни план инфрастру-

ктуре, 

11.План грађевинских и регулаци-

оних линија, 

12.План уређења зелених површина. 

 

Члан 6. 

Ова  одлука  је  саставни  дио  доку- 

 

 

мента просторног уређења.  
 

Члан 7. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог 

дана  од  дана  објављивања  у  "Слу-

жбеном гласнику општине Петрово". 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-42/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (Службени гласник општине Петрово”, 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној 11.07.2017. године, 

донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УТОПЉАВАЊА 

ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ 
 

Члан 1.       

Приступа се изради пројектне доку-

ментације „Утопљавањe зграде општине 

Петрово“. 
 

Члан 2. 

 Средства за израду пројектне доку-

ментације из члана 1. ове одлуке у износу 

до 3.100,00КМ са обрачунатим ПДВ-ом, 

обезбјеђују се из буџета општине Петрово 

за 2017. годину са конта 513718- Пројектна 

документација. 
 

Члан 3. 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се Општинска управа општине Петрово. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном   

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-43/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 
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6. 

На основу члана 39. став 2. тачка 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 20. став 3. Закона о комуналним дје-

латностима („Службени гласник Републи-

ке Српске“, број 124/11), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово”, 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној 11.07.2017. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДА-

ВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЈЕНОВНИК 

КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о давању сагласности на 

цјеновник комуналних  производа и услуга 

(„Службени гласник општине Петрово”, 

број 2/17) у члану 1. у ставу І. у тачки 5. 

број „7,00“ замјењује се бројем „5,00“. 

 

Члан 2. 

 У члану 1. у ставу ІV. послије тачке 

4. додаје се нова тачка 5. и гласи:  

„ - кошење гробља ............ 18,00 КМ 

годишње“. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном   

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-44/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16)  а у вези са 

чланом 12, 16, 17, 18 и 19. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“, број 7/14) и чланом 4, 5. и 6. Прави-

лника о категоризацији спортова у Репу-

блици Српској („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 100/13), а на основу 

мишљења Савјета за спорт Скупштине 

општине Петрово, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 11.07. 

2017. године, донијела је, 

         
П Р О Г Р А М  

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

ЗА 2017. ГОДИНУ 

          

    I – ОПШТИ УСЛОВИ 
 

 У складу са одредбама члана 57. За-

кона о спорту („Службени гласник Репу-

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

102/08) спортске организације, спортска 

удружења, спортска друштва и спортски 

савези, стичу својство правног лица упи-

сом у регистар који води надлежни суд на 

чијем подручју спортска организација има 

сједиште.  

 Право обављања спортских акти-

вности и дјелатности, спортске организа-

ције стичу након уписа у регистар надле-

жног регистрационог суда на чијем подру-

чју спортска организација има сједиште, 

као и уписа који води министарство на-

длежно за послове спорта. 

 Спортске организације које својим 

програмима аплицирају за коришћење сре-

дстава из буџета општине Петрово плани-

раних за финансирање спорта и физичке 

културе, треба да испуњавају следеће 

опште услове прописане Законом о спорту: 

1.  Да је извршена регистрација и 

упис спортске организације у судски ре-

гистар код надлежног суда; 

2.  Да је извршен упис у спортски 

регистар код Министарства породице, 

омладине и спорта у Влади Републике 

Српске; 

3.  Да је извршено усклађивање ста-

тута и осталих нормативних аката са 

одредбама Закона о спорту за спортске 

организације регистроване прије ступања 

на снагу Закона о спорту, те да имају код 

надлежног суда ажуран упис  лица  овла-

штеног за  заступање; 

4.  Да је извршена пријава и реги-

страција спортске организације у Пореској 

управи Републике Српске;  

5.  Да спортска организација има го- 
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дишњи План и програм рада, разматран и 

усвојен од надлежног органа спортске 

организације;  

6.  Да се воде пословне књиге у 

складу са законским прописима;  

7.  Да испуњавају остале услове у 

складу са правилницима и нормативним 

актима гранских спортских савеза Репу-

блике Српске, Босне и Херцеговине и 

међународних спортских организација. 

 

II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА  И ФИ-

НАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

На основу члана 19. Закона о 

спорту („Службени гласник Републике 

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

члана 4, 5, и 6. Правилника о категори-

зацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник Пепублике Српске“, 

број 100/13), а у складу са општим и мате-

ријалним условима развијености спорта у 

општини Петрово, спортским резултатима, 

традицијом, организацијом, развијености 

спортске гране, те категоризацијом спор-

това у Републици Српској, спортови и 

спортске организације општине Петрово 

разврставају се према следећој категори-

зацији спортских организација општине 

Петрово за 2016. годину: 
 

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације прве кате-

горије разврставају се спортске органи-

зације општине Петрово које поред 

општих услова испуњавају и следеће кри-

терије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој категорији спортова на основу 

Правилника о категоризацији спортова у 

Републици Српској („Службени гласник 

РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљене 

све такмичарске селекције; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и  

резултатима афирмишу спорт, физичку 

културу и друге сегменте друштвеног 

живота општине Петрово; 

- Да представљају по организацији, 

стручном раду, броју селекција и спор-

тиста, носиоце развоја спорта општине 

Петрово; 

- Да имају континуитет напредо-

вања и постигнутих спортских резултата у 

најмање предходне двије године; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом и спортском тради-

цијом од најмање 20 година; 

- Да су спортске организације које  

се такмиче у најмање другостепеном рангу 

такмичења Републике Српске. 
 

На основу предходних критерија у 

спортску организацију прве категорије 

сврстава се ФК „Озрен“ Петрово.    
 

За годишњи програм ФК „Озрен“ 

Петрово из буџета општине издвојит ће се 

24.500,00 КМ или 42,98%,  од укупних 

средстава  намијењених за финансирање 

спортских организација а усмјерених 

преко ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово. 
 

2. СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације друге кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају и 

следеће критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој или другој категорији спор-

това на основу Правилника о категори-

зацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку 

културу и друге сегменте друштвеног жи-

вота општине Петрово; 

- Да  су  спортске  организације  са  
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непрекидним радом од најмање 5 година. 
 

На основу предходних критерија у 

спортске организације друге категорије 

сврставају се спортске организације из сле-

дећих спортова:   

-   фудбал - ФК „Звијезда“ Какмуж,  

-   џудо - ЏК „Озрен“ Петрово,  

-   кошарка – СКК „Озрен“ Петрово, 

-   шах - ШК „Озрен“ Петрово, 

-   фудбал - ЖФК „Слога“ Какмуж-

Петрово. 
 

За годишње програме спортских 

организација друге категорије из буџета 

општине издвојит ће се 26.500,00 КМ или 

46,49%  од укупних средстава  намијење-

них за финансирање спортских органи-

зација а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то:  

- ФК „Звијезда“ Какмуж - 9.200,00 

КМ, 

- ЏК „Озрен“ Петрово -  

4.800,00КМ,    

- СКК „Озрен“ Петрово – 4.700,00 

КМ, 

- ШК „Озрен“ Петрово - 4.400,00 

КМ, 

- ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово -                          

3.400,00 КМ. 
 

3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације треће кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају сле-

деће критерије:  

- Да се налазе у првој, другој или 

трећој категорији спортова на основу Пра-

вилника о категоризацији спортова у Репу-

блици Српској („Службени гласник РС“ 

број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својим радом и резултатима 

представљају значајне факторе у афирма-

цији спорта, физичке културе и других 

сегмената друштвеног живота општине 

Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 3 године. 
 

На основу предходних критерија у 

спортске организације треће категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова: 

- планинарство - ПД “Озрен - Кра-

љица 883“ Петрово, 

- стони тенис - СТК „Озрен“ Ка-

кмуж – Петрово. 
 

За годишње програме спортских 

организација треће категорије из буџета 

општине издвојит ће се 6.000,00 КМ или 

10,53%, од укупних средстава  намијење-

них за финансирање спортских органи-

зација а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то: 

- ПД „Озрен - Краљица 883“ Петро-

во - 3.400,00 КМ,  

- СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово - 

2.600,00 КМ. 
 

III – ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КО-

ЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 17. Закона о спор-

ту („Службени гласник Републике Српске“ 

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

који се финансирају из буџета општине у 

складу са Законом односе се на: 

1. Изградњу, одржавање, коришће-

ње и реконструкцију спортских објеката; 

2. Учешће у обезбјеђивању реализа-

ције општинског и међуопштинског нивоа 

школских и студентских спортских такми-

чења, такмичења инвалидних лица, спор-

тско – рекреативних такмичења, масовних 

и традиционалних манифестација; 

3. Стварање услова за подизање 

квалитета рада свих активних спортиста, а 

посебно рада са младим спортски на-

дареним појединцима и екипама; 

4. Учешће у финансирању дјелатно-

сти спортских удружења, друштава, гра-

нских спортских савеза и удружења 

општине; 

5. Организација и одржавање спор- 
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тских такмичења и манифестација од 

значаја за општину; 

6. Учешће у школовању, стручном 

усавршавању и стварању услова за рад 

спортских стручњака и стручњака у спор-

ту; 

7. Учешће у финансирању здра-

вствене заштите спортских аматера у 

складу са важећим прописима; 

8. Обезбјеђење услова за спортске 

активности инвалидних лица. 
 

У складу са законским одредбама, а 

у циљу остварења интереса општине Пе-

трово у области спорта и физичке културе, 

планирана средства се распоређују према 

програму и намјени што је приказано у 

следећој табели:  
 

 
 

 

 

 
 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРТЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2017. ГОД. 

 

Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у 2017. години 

у КМ 
65.900,00 

Програм  финансирања / 

намјена средстава 

Спортске организације 57.000,00 

Спортскa такмичења и манифестације  6.000,00 

Намјенска издвајања за спорт 2.900,00 

 

Ред. 

број 
Програм финансирања / намјена средстава 

Износ средстава у 

КМ 

1. Спортске организације I категорије 24.500,00 

1.1 ФК „Озрен“ Петрово 24.500,00 

2. Спортске организације II категорије 26.500,00 

2.1 ФК „Звијезда“ Какмуж 9.200,00 

2.2 ЏК „Озрен“ Петрово   4.800,00 

2.3 СКК „Озрен“ Петрово 4.700,00 

2.4 ШК „Озрен“ Петрово 4.400,00 

2.5 ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово 3.400,00 

3. Спортске организације III категорије 6.000,00 

3.1 ПД „Озрен-Краљица 883“ Петрово  3.400,00 

3.2 СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово 2.600,00 

4. Спортскa такмичења и манифестације  6.000,00 

4.1 „Избор спортисте године опшине Петрово 2016“ 800,00 

4.2 „Озренски планинарски маратон 2017“ 4.500,00 

4.3 „Михољско љето у Петрову 2017“ 700,00 

5. Намјенска издвајања за спорт 2.900,00 

5.1 Отворена забавна  школа фудбала 2.000,00  

5.2 Помоћ Карате секцији „Озрен“ Петрово-Какмуж 400,00  

5.3 Помоћ СРУ „Босна“ Добој - Секцији Карановац 500,00 

 У к у п н о (1- 5) 65.900,00 

 

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

општине Петрово“. 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                                      Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-45/17 

Датум: 11.07.2017. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

8.  

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст («Службени гласник општине Пе-

трово» број 7/14), а у вези са чланом 15. 

Одлуке о оснивању Добровољне ватрога-
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сне јединице Петрово («Службени гласник 

општине Петрово» број 8/09 и 11/13), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 11.07.2017. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ  

ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИ-

НИЦЕ „ПЕТРОВО“ ПЕТРОВО  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду Добро-

вољне ватрогасне јединице „Петрово“ Пе-

трово за период 01.01. - 31.12.2016. године, 

број  04/4-81-3-33/17 од 22.05.2017. године, 

који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-46/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), а у вези са 

чланом 134. став 2. тачка 4. Закона о осно-

вном образовању и васпитању (''Службени 

гласник Републике Српскед'' број: 44/17) и 

чланом 7. Правилника о избору и раду 

школског одбора („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 7/09, 46/09, 69/13), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 11.07.2017. године, утврди-

ла је  сљедећи  

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

кандидата за  члана Школског одбора 

О.Ш. ''Вук Караџић'' Петрово 
 

За члана Школског одбора Основне 

школе ''Вук Караџић'' Петрово, испред  

општине Петрово као јединице локалне 

самоуправе предлаже  се: 

1. Михајловић Милорад грађ. те-

хничар  из Петрова.  

О б р а з л о ж е њ е 

            Законом о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 44/17) у члану 134. став 2. 

прописано је да школски одбор  школе има 

седам чланова, које за јавне школе у име 

оснивача именује Министарство, од којих 

једног члана на приједлог јединице 

локалне самоуправе. 

Правилником о избору и раду шко-

лског одбора („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број : 7/09, 46/09, 69/13) у 

члану 5. прописано је да за члана школског 

одбора може бити изабрано лице које има 

најмање срењу стручну спрему, док је у 

члану 8. истог подзаконског акта пропи-

сано да члан школског одбора у школи у 

име јединице локалне самоуправе може 

бити лице које има пребивалиште на 

подручју јединице локалне самоуправе, 

односно града. 

У складу са чланом 134. став 8. 

Закона о основном образовању и васпи-

тању, члан школског одбора може бити 

лице са најмање средњом стручном спре-

мом. Истим чланом у ставу 10. тог 

законског прописа прописано је да чл-

анови школског одбора не могу бити лица 

која у истој школи обављају послове: 

1) директора, 

2) помоћника директора, 

3) секретара и 

4) рачуновође. 

Истовјетну забрану садржи и члан 

13.став 1. Правилника о избору и раду 

школског одбора. У ставу 2. истог члана 

истог подзаконског акта прописано је да 

члан школског одбора не може бити лице 

које је у родбинској вези, до трећег ко-

љена, са било којим чланом школског 

одбора, директором, помоћником дире-

ктора, секретаром или рачуновођом школе 

у којој се школски одбор бира, а у ставу 3. 

тог прописа да члан школског одбора не 

може бити лице чији би избор био у 

супротности са Законом о спречавању су-

коба интереса у органима власти Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 73/08). 

 Како за избор Михајловић Ми-

лорада  из Петрова, као члана школског 

одбора ове школе у мандату 2014/2017 год. 

нема сметњи за поновно именовање на ову 

дужност у складу са чланом 134. став 7. 

Закона о основном образовању и васпи-

тању, а исти спуњава услове из члана 134. 

став 8. истог законског прописа, као и 
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услове из члана: 5. и 8. Правилника о 

избору и раду школског одбора и нема 

смретњи из члана 13. овог подзакопнског 

прописа, а његов избор не би био у су-

протности са Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике 

Српске, цијенећи стручну спрему и иску-

ство, одлучено је као у тачки 1. овог 

приједлога. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-47/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 ), а у вези са 

чланом 95. Закона о средњем образовању и 

васпитању (''Службени гласник Републике 

Српскед'' број: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) 

и чланом 7. Правилника о избору и раду 

школског одбора („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 7/09,46/09, 69/13), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 11.07.2017. године, утвр-

дила је  сљедећи  

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

кандидата за  члана Школског одбора 

СШЦ. ''Петрово'' Петрово 

 

За члана Школског одбора Сре-

дњошколског центра ''Петрово'' Петрово, 

испред  општине Петрово као јединице 

локалне самоуправе предлаже  се: 

          1. Милотић Милутин  из Калиђерице, 

вл. СТР. ''Озренка'' Калуђерица, 

О б р а з л о ж е њ е 

            Законом о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 74/08, 106/09, 104/11, 33/14 ) 

у члану 95. став 1. прописано је да шко-

лски одбор средње школе има седам 

чланова, које за јавне школе у име осни-

вача именује Министарство, од којих је-

дног члана на приједлог јединице локалне 

самоупаве из реда послодаваца, при чему 

треба водити рачуна о потребама тржишта 

рада. 

Правилником о избору и раду шко-

лског  одбора  („Службени  гласник  Репу- 

блике Српске“ број: 7/09) у члану 5. про-

писано је да за члана школског одбора мо-

же бити изабрано лице које има најмање 

срењу стручну спрему, док је у члану 8. 

истог подзаконског акта прописано да члан 

школског одбора у школи у име јединице 

локалне самоуправе може бити лице које 

има пребивалиште на подручју јединице 

локалне самоуправе, односно града. 

У складу са чланом 95. став 3. 

Закона о средњем образовању и васпи-

тању, чланови школског одбора не могу 

бити лица која у истој школи обављају 

послове: 

а) директора, 

б) помоћника директора, 

в) секретара и 

г) рачуновође. 

Истовјетну забрану садржи и члан 

13. став 1. Правилника о избору и раду 

школског одбора. У ставу 2. истог члана 

истог подзаконског прописа прописано је 

да члан школског одбора не може бити 

лице које је у родбинској вези, до трећег 

кољена, са било којим чланом школског 

одбора, директором, помоћником директо-

ра, секретаром или рачуновођом школе у 

којој се школски одбор бира, а у ставу 3. 

тог прописа да члан школског одбора не 

може бити лице чији би избор био у супро-

тности са Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике 

Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 73/08). 

Како кандидат Милотић Милутин 

из Калиђерице, по занимању медицински 

техничар, власник СТР. ''Озренка'' Калуђе-

рица испуњава услове из члана: 5. и 8. а 

нема смретњи из члана 13. Правилника о 

избору и раду школског одбора, односно 

испуњава услове из члана 95. став 3. 

Закона о средњем образовању и васпи-

тању, а његов избор не би био у супро-

тности са Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике 

Српске, цијенећи стручну спрему и иску-

ство одлучено је као у тачки 1. овог 

приједлога. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-48/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 
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11. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гланик Републи-

ке Српске“ број 75/04, 78/11), члана 27. 

тачка 10. Статута ЈКП „Вода“ Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 4/11, 7/11. и 5/16), Скупштина општи-

не Петрово у функцији Скупштине ЈКП 

„Вода“ Петрово, на сједници одржаној да-

на  11.07.2017.  године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И 

ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду и посло-

вању ЈКП „Вода“ Петрово за 2016. годину, 

број 10/17 од 19.05.2017. године (број 02-

014-2-115/17 од 29.05.2017. године). 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-49/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. Закона о  лока-

лној  самоуправи ("Службени  гласник  Ре-

публике  Српске"  број  97/16), члана 19. 

став 1. тачка 3. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике 

Српске» број 68/07, 109/12), члана 36. Ста-

тута општине Петрово -Пречишћени текст 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 11.07.2017. го-

дине, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ И 

ПОСЛОВАЊУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

„ОЗРЕН“  ПЕТРОВО У 2016. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду и посло-

вању ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово у 

2016. години, број  152/17 од 15.03.2017. 

године, који је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-50/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

13. 

           На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/07 и 109/12), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник Општине Петрово“ 

број: 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 11.07.2017. 

године донијела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И 

ПОСЛОВАЊУ ЈУ „КУЛТУРНО-

ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ 

ПЕТРОВО ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 

           Усваја се Извјештај о раду и посло-

вању ЈУ „Културно-туристички и спортски 

центар“ Петрово за 2016. годину, број 123-

05/17. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-51/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број 68/07, 109/12), члана 36. Статута 
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општине Петрово-Пречишћени текст 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 11.07.2017. го-

дине, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ ЈУ 

„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  ПЕ-

ТРОВО ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Петро-

во за 2016. годину, број 02-530-164/17 од 

18.05.2017. године, који је саставни дио 

ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-52/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број 68/07, 109/12), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 11.07.2017. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I 

 Усваја се Извјештајa о раду Наро-

дне библиотеке у Петрову за 2016. годину, 

број 01/1-620-35/17 од 15.03.2017. године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу наредног  

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-53/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

16. 

           На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), члана 135. Пословника Ску-

пштине општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник oпштине Петро-

во“ број: 9/16), а након разматрања Извје-

штаја о утрошку намјенских средстава из 

буџета oпштине Петрово у 2016. години, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 11.07.2017. године донијела 

је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о утрошку намјенских средстава 

из буџета oпштине Петрово у 2016. годи-

ни, број 02-014-2-113/17 од 25.05.2017. го-

дине. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-15/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), члана 135. Пословника Ску-

пштине општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник oпштине Петро-

во“  број:  9/16), а након разматрања Извје- 



Страна 16 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 13.07.2017. године 
 

штаја о раду Комуналне полиције за 2016. 

годину, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 11.07.2017. године 

донијела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Комуналне полиције за 

2016. годину, број 05/6-370-1-13/17 од 

15.05.2017. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

 

 

Број: 01-013.2-16/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

18. 

           На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник Општине Петро-

во“ број: 7/14), члана 135. Пословника 

Скупштине општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 9/16), а након разматрања 

Програма рада Добровољне ватрогасне 

јединице Петрово за 2017. годину, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 11.07.2017. године донијела је 

сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Програмом рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2017. 

годину, број 04/4-81-3-32/17 од 22.05.2017. 

године и прихвата га. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног  дана   од   дана  доношења,  а  биће 

 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

 

 

Број: 01-013.2-17/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

19. 

           На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник Општине Петро-

во“ број: 7/14), члана 135. Пословника 

Скупштине општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник oпштине Петро-

во“ број: 9/16), а након разматрања Инфор-

мације о стипендирању студената у 2016. 

години, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 11.07.2017. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стипендирању 

студената у 2016. години, број 04/1-21-1-

20/17 од 24.05.2017. године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

 
 

Број: 01-013.2-18/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

20. 

           На основу члана 39. став 2. тачка 37. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 36. а у вези са чланом 70. став 2. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 7/14), члана 135. а у вези са 

чланом 144. Пословника Скупштине 

општине Петрово – Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број: 9/16), Скупштина општине Петрово, 
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на сjедници одржаној дана 11.07.2017. го-

дине, донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

У вези са нацртом Статута општине 

Петрово 

 

         1. Скупштина општине Петрово 

одлучила је да се нацрт Статута општине 

Петрово упути у јавну расправу јер се 

нацртом овог акта уређују стања и односи 

који су од посебног значаја за грађане и о 

којим је неопходно да се најшире консу-

лтују заинтересовани грађани, органи и 

организације, научне и стручне инсти-

туције. 

         2. Нацрт Статута општине Петрово 

биће објављен на интернет страници 

општине Петрово - www petrovo.ba). 

         3. Јавна расправа ће се спровести у 

року од 30 дана, рачунајући од дана обја-

вљивања на интернет страници општине. 

         4. За организовање и спровођење 

јавне расправе задужују се подносилац  

нацрта општег акта и Стручна служба Ску-

пштине општине. 

         5. Орган, односно служба из тачке 

4. овог закључка дужни су Скупштини 

општине Петрово уз приједлог Статута 

доставити извјештај о резултатима јавне 

расправе са мишљењима и приједлозима 

изнесеним у истој, и подацима о прихва-

ћеним и неприхваћеним приједлозима. 

         6. Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а обја-

виће се у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

 
 

Број: 01-013.2-19/17 

Датум: 11.07.2017. 
_______________________________________________________ 

21. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и чла-

на 57. Статута општине Петрово-Пречи-

шћени текст („Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/14), начелник  општине 

доноси 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 412999-Остали 

непоменути расходи 1.190,00 КМ 

на конто 487211-Трансфери 

ентитету 700,00 КМ 

на конто 487311-Трансфери 

јединицама локалне самоуправе 320,00 КМ 

на конто 487411-Трансфери 

фондовима обавезног осигурања 170,00 

КМ период март 2017. године. 

        

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-155/17 

Датум: 27.04.2017.  
_______________________________________________________ 

22. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и чла-

на 57. Статута општине Петрово-Пречи-

шћени текст („Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/14), начелник  општине 

доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

 

1. са конта 412739-Расходи за оста-

ле услуге информисања и медија  

     1.100,00 КМ 
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    на конто 415217-ОШ „Свети Сава“ 

Какмуж 1.100,00 КМ, период април 2017. 

године. 

        

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

Број: 02-014-1-157/17 

Датум: 28.04.2017.  
_______________________________________________________ 

23. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), а у вези са 

чланом 43. став 1. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута 

општине („Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/14), начелник  општине 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

2.000,00 KM 

на конто 511367-Издаци за набавку остале 

опреме за образовање, науку, културу и 

спорт - Пројекат ПРО-Будућност-„Гласај 

ЗА дјечије игралиште“ 2.000,00 КМ период 

мај 2017. године. 

        

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на  од  дана  доношења, а биће објављена у 

 

 

 „Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-159/17 

Датум: 03.05.2017.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ 97/16), члана 8. став 3. 

Одлуке о извршењу  буџета општине Пе-

трово за 2017. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 14/16) и члана 57. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Начелник  општине Петрово 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), како слије-

ди: 

     са конта 412610-Расходи по основу 

путовања и смјештаја у земљи 50,00 КМ 

     на конто 411261-Расходи по основу 

дневница за службена путовања у земљи                                                                              

50,00 КМ период мај 2017. године. 

 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-163/17 

Датум: 05.05.2017.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3.  Одлуке  о  извршењу  ребаланса  буџета 
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општине Петрово за 2016. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/16) и члана 57. Статута општине Петро-

во-Пречишћени текст ( „Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Начелник  

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конта 411232-Расходи за јубилар-

ну награду  850,00 КМ 

на конто 411251-Расходи за јубила-

рну награду 850,00 КМ, период мај 2017. 

године. 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-165/17 

Датум: 12.05.2017.  
_______________________________________________________ 

26. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и 

члана 57. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 414142-Субвенција не- 

финансијским субјектима „Мартић Бус“                                                          

2.000,00 КМ 

на конто 416124-Превоз Пањик                                                        

2.000,00 КМ период јуни 2017. године. 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-166/17 

Датум: 15.05.2017.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2017. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 14/16) и члана 57. 

Статута општине-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 724,00 КМ, како 

слиједи: 

са конта 411111-Расходи за основну 

плату 724,00 КМ 

на конто 638121-Издаци за накнаде 

плата за вријеме боловања који се рефу-

ндирају од фонда обавезног социјалног 

осигурања 724,00 КМ период април 2017. 

године. 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-171/17 

Датум: 16.05.2017.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2017. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 14/16) и члана 57. 

Статута општине-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 666,00 КМ, како 

слиједи: 

са конта 411111-Расходи за основну 

плату 666,00 КМ 

на конто 411311- Расходи за 

накнаду плата који се не рефундирају 

445,00 КМ 

на конто 638121-Издаци за накнаде 

плата за вријеме боловања који се рефу-

ндирају од фонда обавезног социјалног 

осигурања 221,00 КМ период април 2017. 

године. 

 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-174/17 

Датум: 18.05.2017.  
_______________________________________________________ 

 

29. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и 

члана 57. Статута општине-Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), начелник  општине до-

носи 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“  Петрово  (организаци-

они код 00380500), у износу од 1.170,00 

КМ, како слиједи: 

са конта 411111-Расходи за основну 

плату 1.170,00 КМ 

на конто 411311-Расходи за накнаду 

плата који се не рефундирају      445,00 КМ 

на конто 638121-Издаци за накнаде 

плата за вријеме боловања који се рефу-

ндирају од фонда обавезног социјалног 

осигурања 725,00 КМ период јуни 2017. 

године. 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-199/17 

Датум: 12.06.2017.  
_______________________________________________________ 
            30. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и 

члана 57. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 
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општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 411111-Расходи за oсно-

вну плату 6.000,00 КМ 

на конто 411311-Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања који се рефу-

ндирају 6.000,00 КМ период јуни 2017. 

године. 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-200/17 

Датум: 12.06.2017.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и чла-

на 57. Статута општине Петрово-Пречи-

шћени текст ( „Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/14), начелник  општине 

доноси 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 414142-Субвенција не-

финансијским субјектима „Мартић Бус“                                                          

2.000,00 КМ 

на конто 416124-Превоз Пањик                                                        

2.000,00 КМ период јуни 2017. године. 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-201/17 

Датум: 13.06.2017.  
_______________________________________________________ 
          32. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и чла-

на 57. Статута општине Петрово-Пречи-

шћени текст ( „Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/14), начелник  општине 

доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 511100-Издаци по 

пројекту „Јачање улоге мјесних заједница 

у БиХ“ 14.085,75 КМ                                     

на конто 511311-Издаци за набавку 

моторних возила (путнички аутомобил)                                           

14.085,75 КМ период јуни 2017. године. 

        

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-207/17 

Датум: 19.06.2017.  
_______________________________________________________ 
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 33. 

 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16),а у вези са 

чланом 43.став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“ број:121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 57. Статута 

општине („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), начелник општине до-

носи 

 
О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код  99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                   

1.000,00 KM 

на конто 511191-Издаци за изгра-

дњу и прибављање плиновода, водовода, 

канализација 1.000,00 КМ (организациони 

код 00380130), период  јуни  2017. године. 

 
Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-210/17 

Датум: 21.06.2017.  
_______________________________________________________ 

 

 

 34. 

 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8.став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) и 

члана 57. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ СШЦ Петрово (организа-

циони код 08150046), како слиједи: 

1. са конта 412799-Расходи за оста-

ле стручне услуге  650,00 КМ 

на конто 412921-Расходи по основу 

уплата за стручне испите за запослене  

400,00 КМ 

   на конто 412922-Расходи по основу 

котизација за семинаре за запослене                                                                 

250,00 КМ, период јуни 2017. године. 

 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-214/17 

Датум: 22.06.2017.  
_______________________________________________________ 

35. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 97/16) и члана 57. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), и члана 2. Одлуке о орга-

низацији „Озренског планинарског марато-

на 2017“ („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 3/17) Начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА „ОЗРЕНСКОГ ПЛАНИНАР-

СКОГ МАРАТОНА 2017“  

 

І 

 Именује се Организациони одбор за  

провођење манифестације „Озренског пла-

нинарског маратона 2017“  у саставу: 

1. Озрен Петковић - предсједник, 

2. Миломир Васић - замјеник пре-

дсједника, 
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3. Синиша Томић - члан, 

4. Брано Марановић - члан, 

5. Гордана Шешлак - члан, 

6. Младен Никић - члан, 

7. Мира Катанић - члан, 

8. Жељко Ђурић - члан, 

9. Јулијана Иличић - члан, 

10. Раденко Благојевић - члан, 

11. Драган Петковић - члан, 

12. Дражен Ђурић - члан, 

13. Владо Симић - члан, 

14. Јелена Илић - члан, 

15. Небојша Трифковић - члан, 

16. Зоран Стјепановић - члан, 

17. Славко Ђурић - члан, 

18. Немања Костић - члан, 

19. Биљана Јовановић - члан, 

20. Мира Максимовић - члан, 

21. Слађана Лазаревић - члан, 

22. Миленко Петковић - члан, 

23. Владимир Накић - члан, 

24. Зоран (Бошко) Васић - члан, 

25. Драган Стјепановић - члан, 

26. Бошко Васић - члан, 

27. Горан Јовановић - члан, 

28. Мирослав Спасић - члан, 

29. Мирослав Видаковић - члан, 

30. Јеленко Недељковић - члан, 

31. Светислав Радић - члан, 

32. Небојша Михајловић - члан, 

33. Анђелко Шешлак - члан, 

34. Слободан Радељић - члан, 

35. Жељка Илић - члан, 

36. Давор Радић - члан, 

37. Владимир Ђурић - члан. 

 

ІІ 

 Задатак Одбора из тачке І. овог рје-

шења јесте да организује, проведе, меди-

јски и финансијски пропрати мани-

фестацију „Озренски планинарски маратон 

2017“ која ће се одржати на простору пла-

нине Озрен у дане 02., 03. и 04. јуна 2017. 

године. 
 

ІІІ 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и биће објављено у  

 „Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-16/17 

Датум: 04.05.2017.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 88. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

                                           

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба путем конкурентског 

захтјева: „Набавка разних прехрамбених 

артикала и санитарија за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“ који 

се састоји од следећих лотова: 

1. „Набавка разних прехрамбених 

артикала за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“, Лот 1; 

2. „Набавка меса за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“, Лот 

2; 

3. „Набавка хљеба и пита за потре-

бе кухиње Општинске управе општине 

Петрово“, Лот 3; 

4. „Набавка готових јела за потребе 

кухиње Општинске управе општине Пе-

трово“, Лот 4; 

5. „Набавка санитарија за потребе 

одржавања кухиње Општинске управе 

општине Петрово“, Лот 5. 
 

У поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског захтјева „Набавка 

разних прехрамбених артикала и санита-

рија за потребе кухиње Општинске управе 

општине Петрово“, предвиђено је закљу-

чивање оквирног споразума у трајању од 

једне године са једним понуђачем, за сваки 

од наведених лотова. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), те 
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осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 41.410,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 48.449,70 КМ, 

подијељено по лотовима процијењена 

вриједност износи: лот 1 „Набавка разних 

прехрамбених артикала за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“ 

17.560,00 КМ без ПДВ-а, лот 2 „Набавка 

меса за потребе кухиње Општинске управе 

општине Петрово“ 12.500,00 КМ без ПДВ-

а, лот 3 „Набавка хљеба и пита за потребе 

кухиње Општинске управе општине 

Петрово“ 5.600,00 КМ без ПДВ-а, лот 4 

„Набавка готових јела за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“ 

3.650,00 КМ без ПДВ-а, лот 5 „Набавка 

санитарија за потребе одржавања кухиње 

Општинске управе општине Петрово“ 

2.100,00 КМ без ПДВ-а. Средства за наба-

вку из члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена 

су из буџета општине Петрово за 2017. 

годину, са конта број: 411 221 – Расходи за 

накнаде за топли оброк, 416 128 Помоћи 

грађанима у натури, 412 320 - Расходи за 

материјал за одржавање чистоће. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-20/17 

Датум: 13.03.2017.  
_______________________________________________________ 

37.  

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 88. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

                                           

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга: „Израда шумскопривредне основе 

за приватне шуме на подручју општине 

Петрово“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга путем конкурентског 

захтјева: „Израда шумскопривредне основе 

за приватне шуме на подручју општине 

Петрово“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 19.500,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 22.800,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2017. годину, са конта број: 513 718 – 

Трошкови израде шумскопривредне осно-

ве за приватне шуме. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-54/17 

Датум: 16.05.2017.  
_______________________________________________________ 

38. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  
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гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. За-

кона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 97/16), те члана 57. Статута 

општине Петрово- Пречишћени текст  

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 
Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга путем  конкуретског  

захтјева: „Израда шумскопривредне основе 

за приватне шуме на подручју општине 

Петрово“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем  конку-

ретског захтјева: „Израда шумскопривре-

дне основе за приватне шуме на подручју 

општине Петрово“у следећем саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Јелена Илић , дипл . прав., члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл.прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

 Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

24.05.2017. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.         

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном   

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.  

  

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-57/17 

Датум: 17.05.2017.  
_______________________________________________________ 

39. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16 ), те члана  57. 

Статута општине Петрово- Пречишћени 

текст  („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Начелник општине Петрово, 

доноси 

 
П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке ро-

ба: „Набавка  половног теретног специја-

лног моторног возила за прикупљање и 

одвоз комуналног отпада“ 

 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Набавка поло-

вног теретног специјалног моторног вози-

ла за прикупљање и одвоз комуналног 

отпада“ се уврштава у план јавних набавки 

општине Петрово за 2017. годину. 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-70/17 

Датум: 01.06.2017.  
_______________________________________________________   

40. 

 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  57. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 
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Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача роба путем  отвореног по-

ступка: „Набавка половног теретног специ-

јалног моторног возила за прикупљање и 

одвоз комуналног отпада“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем  отворе-

ног поступка: „Набавка половног теретног 

специјалног моторног возила за прику-

пљање и одвоз комуналног отпада“ у сле-

дећем саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, ди-

пл.прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

26.06.2017. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.       

   

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

  

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-73/17 

Датум: 02.06.2017.  
_______________________________________________________ 

 

 

41. 

 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), те члана 57. 

Статута општине Петрово- Пречишћени 

текст („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Начелник општине Петрово, 

доноси 

 
П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

 

О уврштавању поступка јавне набавке 

услуга: „Набавка услуга надзора над изра-

дом шумскопривредне основе за шуме у 

приватној својини на територији општине 

Петрово  за  период  од  01.01.2017. године  

до 31.12.2026.године“ 

 
Члан 1. 

 

Јавна набавка услуга: „Набавка 

услуга надзора над израдом шумскопри-

вредне основе за шуме у приватној својини 

на територији општине Петрово за период  

од 01.01.2017. године до 31.12.2026. го-

дине“се уврштава у план јавних набавки 

општине Петрово за 2017. годину. 

 
Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 
        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-77/17 

Датум: 21.06.2017.  
_______________________________________________________ 

 

42. 

 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16 ), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 
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О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Набавка услуга надзора над израдом 

шумскопривредне основе за шуме у прива-

тној својини на територији општине Пе-

трово  за  период  од  01.01.2017. године до  

31.12.2026. године“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга путем директног 

споразума: „Набавка услуга надзора над 

израдом шумскопривредне основе за шуме 

у приватној својини на територији општи-

не Петрово за период  од 01.01.2017. 

године до 31.12.2026. године“. 

   

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.709,40 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2017. годину, са конта број: 513 

718 – Трошкови израде шумскопривредне 

основе за приватне шуме. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-78/17 

Датум: 21.06.2017.  
_______________________________________________________ 

43. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана 57. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача услуга путем директног 

споразума : „Набавка услуга надзора над 

израдом шумскопривредне основе за шуме 

у приватној својини на територији општи-

не    Петрово   за    период   од   01.01.2017. 

године до 31.12.2026.године“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача услуга путем  директног 

споразума: „Набавка услуга надзора над 

израдом шумскопривредне основе за шуме 

у приватној својини на територији општи-

не Петрово за период од 01.01.2017. годи-

не до 31.12.2026. године“ у следећем са-

ставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл. инж. пољ. 

2.  Јелена Илић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, ди-

пл.прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, ди-

пл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон., те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање  понуда  ће  се  извршити 
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28.06.2017. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.         

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.  

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-79/17 

Датум: 22.06.2017.  
_______________________________________________________ 

44. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 88. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16 ), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

                                           

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

радова: „Насипање локалних путева на 

територији општине Петрово  

за 2017. годину“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова путем конкурентског 

захтјева: „Насипање локалних путева на 

територији општине Петрово за 2017. 

годину“. 

  

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 54.700,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 64.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2017. годину, са конта број: 412 520 – 

Расходи за текуће одржавање осталих гра-

ђевинских објеката (путеви и мостови). 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-80/17 

Датум: 26.06.2017.  
_______________________________________________________ 

45. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. За-

кона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 97/16), те члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст  

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем  конкуретског  

захтјева: „Насипање локалних путева на 

територији општине Петрово  

за 2017. годину“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача радова путем  конкуре-

тског  захтјева: „Насипање локалних путе-

ва на територији општине Петрово за 2017. 

годину“ у следећем саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Јелена Илић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл.прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  
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Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

03.07.2017. године у 09:15 часова у 

просторијама општине управе општине 

Петрово.   
       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-83/17 

Датум: 27.06.2017.  
_______________________________________________________ 

46. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 88. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16 ), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

                                           

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Чишћење пољских канала и ријечних 

корита на територији општине Петрово  

за 2017. годину“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова путем конкурентског 

захтјева: „Чишћење пољских канала и ри-

јечних корита на територији општине 

Петрово за 2017. годину“. 
 

Члан 2. 

Избор    најповољнијег    понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 11.658,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 13.640,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2017. годину, са конта број: 412 999 – 

Остали непоменути расходи – чишћење 

пољских канала, ријечних корита и остало. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-84/17 

Датум: 27.06.2017.  
_______________________________________________________ 

47. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  57. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем  конкуретског  

захтјева: „Чишћење пољских канала и ри-

јечних корита на територији општине 

Петрово за 2017. годину“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-
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љнијег добављача радова путем  конку-

ретског захтјева: „Чишћење пољских кана- 

ла и ријечних корита на територији општи-

не Петрово за 2017. годину“ у следећем 

саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл. инж. пољ. 

2.  Јелена Илић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл.прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 
III 

Отварање понуда ће се извршити 

05.07.2017. године у 09:15 часова у просто-

ријама општине управе општине Петрово.   

       
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-89/17 

Датум: 29.06.2017.  
_______________________________________________________ 

 

48. 

 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), те члана  57. Ста-

тута општине Петрово- Пречишћени текст  

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

услуга: „Набавка услуга: истражни радови, 

израда геофизичког елабората, те израда 

предмејра и предрачуна за израду истра-

жне хидрогеолошке бушотине и експло-

атационог бунара у туристичкој зони 

Калуђерица“ 

 

Члан 1. 

Јавна набавка услуга: „Набавка 

услуга: истражни радови, израда геофи-

зичког елабората, те израда предмејра и 

предрачуна за израду истражне хидрогте-

олошке бушотине и експлоатационог бу-

нара у туристичкој зони Калуђерица се 

уврштава у план јавних набавки општине 

Петрово за 2017. годину. 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-58/17 

Датум: 17.05.2017.  
_______________________________________________________ 

 

49. 

 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16 ), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,    д о н о с и 

                                           

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га:  „Набавка  услуга:  истражни  радови, 

израда геофизичког елабората, те израда 

предмјера и предрачуна за израду истра-

жне хидрогеолошке бушотине и експлоата-

ционог бунара у туристичкој зони 

Калуђерица“ 

  

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга путем директног спо-

разума: „Набавка услуга: истражни радови, 
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израда геофизичког елабората, те израда 

предмјера и предрачуна за израду истра-

жне хидрогеолошке бушотине и експлоата-

ционог бунара у туристичкој зони Калуђе-

рица“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.478,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.900,00,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2017. годину, са конта број: 412 

790 – Расходи за остале стручне услуге. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-59/17 

Датум: 17.05.2017.  
_______________________________________________________ 

 

50. 

 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Зако-

на о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 97/16 ), те члана  57. Статута 

општине Петрово- Пречишћени текст  

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег   добављача   услуга   путем  директног 

споразума : „Набавка услуга: истражни ра-

дови, израда геофизичког елабората, те 

израда предмјера и предрачуна за израду 

истражне хидрогеолошке бушотине и 

експлоатационог бунара у туристичкој 

зони Калуђерица“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача услуга путем  директног 

споразума: „Набавка услуга: истражни ра-

дови, израда геофизичког елабората, те 

израда предмјера и предрачуна за израду 

истражне хидрогеолошке бушотине и 

експлоатационог бунара у туристичкој 

зони Калуђерица“у следећем саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл. инж. пољ. 

2.  Јелена Илић , дипл . прав., члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, дипл. 

прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 
III 

Отварање понуда ће се извршити 

23.05.2017. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Петро-

во.         

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе- 
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ном гласнику општине Петрово“ .   

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-61/17 

Датум: 17.05.2017.  
_______________________________________________________ 

51. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те 

члана 57. Статута општине Петрово- Пре-

чишћени текст („Сл. гласник општине Пе-

трово“, број 7/14), Начелник општине Пе-

трово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Набавка услуга: истражни радови, израда 

геофизичког елабората, те израда предмје-

ра и предрачуна за израду истражне хидро-

геолошке бушотине и експлоатационог бу-

нара   у   туристичкој   зони   Калуђерица“ 

  број: 02-014-7-60/17 од 17.05.2017.године 

 

Члан 1. 

„Водобиро“ Грачаница, изабран  је 

као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке услуга путем директног спо-

разума: „Набавка услуга: истражни радови, 

израда геофизичког елабората, те израда 

предмјера и предрачуна за израду истра-

жне хидрогеолошке бушотине и експло-

атационог бунара у туристичкој зони Ка-

луђерица“ број: 02-014-7-60/17 од 17.05. 

2017. године. 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Набавка услуга: истражни радови, израда 

геофизичког елабората, те израда предмје-

ра и предрачуна за израду истражне 

хидрогеолошке бушотине и експлоатаци-

оног бунара у туристичкој зони Калуђе-

рица“ број: 02-014-7-60/17 од 17.05.2017. 

године, закључиће  у најкраћем могућем 

року од дана када је  понуђач обавјештен о 

избору најповољнијег добављача роба. 

 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном 

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере  „Водобиро“ Грачаница. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак., сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем , ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана 

када је подносилац Жалбе запримио Одлу-

ку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том по-

ступку, у смислу члана 101. Закона о 
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јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-63/17 

Датум: 23.05.2017.  
_______________________________________________________ 

52. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те 

члана 57. Статута општине Петрово- Пре-

чишћени текст („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,   доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Набавка услуга надзора над израдом шу-

мскопривредне основе за шуме у приватној 

својини на територији општине Петрово за 

период  од 01.01.2017.године до 31.12. 

2026. године“ број: 02-014-7-78/17 од 

22.06.2017. године 

 

Члан 1. 

Шумарски факултет из Бања Луке, 

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке услуга путем ди-

ректног споразума: „Набавка услуга надзо-

ра над израдом шумскопривредне основе 

за шуме у приватној својини на територији 

општине Петрово за период  од 01.01. 

2017. године до 31.12.2026. године“ број: 

02-014-7-78/17 од 22.06.2017. године. 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Набавка услуга надзора над израдом 

шумскопривредне основе за шуме у при-

ватној својини на територији општине 

Петрово за период  од 01.01.2017. године 

до 31.12.2026. године“, закључиће у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најпово-

љнијег добављача роба. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења,   а   биће   објављена   у   „Слу- 

 

жбеном гласнику општине Петрово“ .      
 

 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

 

  Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере Шумарски факултет из Бања Луке. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак., сходно члану 97 . Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси  Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем , ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 

законом, а најкасније у року од једне 

године од дана закључења Уговора у том 

поступку, у смислу члана 101. Закона о 
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јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-86/17 

Датум: 29.06.2017.  
_______________________________________________________ 

53. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 88. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16 ), те члана 57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

                                           

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Асфалтирање локалних путева на 

територији општине Петрово за  

2017. годину“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова путем конкурентског 

захтјева: „Асфалтирање локалних путева 

на територији општине Петрово за 2017. 

годину“. 

  

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 25.640,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 30.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2017. годину, са конта број: 511 231 – 

Издаци за инвестиционо одржавање путева 

и аутопутева. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-96/17 

Датум: 04.07.2017.  
_______________________________________________________ 

54. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ “, број 39/14), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст („Сл. гла-

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

лник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем  конкуретског  

захтјева: „Асфалтирање локалних путева 

на територији општине Петрово за  

2017. годину“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем  конку-

ретског  захтјева: „Асфалтирање локалних 

путева на територији општине Петрово за 

2017. годину“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл. инж. пољ. 

2.  Јелена Илић , дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, дипл. 

прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон., те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, дипл. 

екон. 
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II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

11.07.2017. године у 09:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово. Е-аукција је заказана 11.07.2017. 

године у 10.30 часова.   

       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-99/17 

Датум: 05.07.2017.  
_______________________________________________________ 

55. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), a у вези са чланом  89. За-

кона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14), сходно члану 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

97/16), те члана 57. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

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

лник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова 

путем конкурентског захтјева „Насипање 

локалних путева на територији општине 

Петрово за 2017. годину“ број: 02-014-7-

81/17 од 27.06.2017. године 

 

Члан 1. 

ЈП “Бранислав Ђурановић“ с.п. Пе-

трово, изабран је као најповољнији пону-

ђач у поступку јавне набавке радова путем 

конкурентског захтјева „Насипање лока-

лних путева на територији општине Петро-

во за 2017. годину“ број: 02-014-7-81/17 од 

27.06.2017. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем конкурентског захтјева „Насипање 

локалних путева на територији општине 

Петрово за 2017. годину“ број: 02-014-7-

81/17 од 27.06.2017. године “, пристигла је 

1  (једна) благовремена понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Насипање локалних путева на територији 

општине Петрово за 2017. годину“ број: 

02-014-7-81/17 од 27.06.2017. године, за-

кључиће се најкасније 10 дана након 

окончања поступка јавне набавке.  

 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. Поступак је спровела 

Општинска управа општине Петрово, а 

Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине  Петрово, након пријема и 

оцјене понуде, упутила је препоруку На-

челнику општине Петрово, да се као најпо-

вољнији понуђач изабере ЈП “Бранислав 

Ђурановић“ с.п. Петрово. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

у вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ 

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

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на по-

ступак, сходно члану 97 . Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). Жалба се подноси  Уговорном орга-

ну као првостепеној инстанци у жалбеном 

поступку у писаној форми директно, или 

препорученом поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју при-

мерака, а који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалифи-
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кованом кандидату или изабраном пону-

ђачу, као и другим странкама у поступку. 

У случају директне предаје жалбе, Уго-

ворни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује  у року од 5 (пет) дана, од 

дана када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 

законом, а најкасније у року од једне 

године од дана закључења Уговора у том 

поступку, у смислу члана 101. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-94/17 

Датум: 03.07.2017.  
_______________________________________________________ 

 

 

56. 

 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16) и члана 57. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), начелник  општине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању Комисије за утврђивање 

оштећења на кући Госпе Божић 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за утврђивање 

оштећења на кући Госпе Божић из Ка-

кмужа у следећем саставу: 

1. Јеленко Ђурановић, предсједник 

2. Небојша Трифковић, члан 

3. Мирјана Трипуновић, члан 
 

Члан 2. 

 Задатак Комисије из члана 1. овог 

Рјешења је да утврди основаност Молбе 

број: 02-385/17 од 12.06.2017. године коју 

је Госпа Божић из Какмужа упутила На-

челнику општине, те утврди степен оште-

ћења на кући именоване, сачини извјештај 

и достави га Начелнику општине. 
 

Члан 3. 

 Рок за достављање извјештаја је 

14.07.2017. године. 
 

Члан 4. 

Ово Рјешење ступа на снагу  наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“.   
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-24/17 

Датум: 10.07.2017.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 



Страна 37 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 13.07.2017. године 
 

С А Д Р Ж А Ј 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

 1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о ули-

чној расвјети на подручју општине Петрово ........................................ 1 

 2. Одлука о приступању изради истражне бу-

шотине и експлоатационог бунара ........................................ 4 

 3. Одлука о продаји шумских дрвних сорти-

мената ........................................ 4 

 4. Одлука о усвајању измјена дијела Регула-

ционог плана „Пословна зона Сочковац“ ........................................ 5 

 5. Одлука о приступању изради пројектне до-

кументације утопљавање зграде општине ........................................ 7 

 6. Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању 

сагласности на цјеновник комуналних про-

извода и услуга ........................................ 8 

 7. Програм категоризације и финансирања 

спорта и физичке културе општине Петрово 

за 2017. годину  ........................................ 8 

 8. Одлука о усвајању Извјештаја о раду До-

бровољне ватроасне јединице „Петрово“ 

Петрово за 2016. годину ........................................ 11 

 9. Приједлог кандидата за члана Школског 

одбора ОШ „Вук Караџић“ Петрово ........................................ 12 

 10. Приједлог кандидата за члана Школског 

одбора СШЦ „Петрово“ Петрово ........................................ 13 

 11. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и 

пословању ЈКП „Вода“ Петрово за 2016. 

годину ........................................ 14 

 12. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и 

пословању ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Пе-

трово у 2016. години ........................................ 14 

 13. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и 

пословању ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово за 2016. годину ........................................ 14 

 14. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и 

пословању ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово за 2016. годину ........................................ 14  

 15. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Наро-

дне библиотеке у Петрову за 2016. годину ........................................ 15 

 16. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку 

намјенских средстава из буџета општине 

Петрово у 2016. години ........................................ 15 

 17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Ко-

муналне полиције за 2016. годину ........................................ 15 

 18. Закључак о прихватању  Програма о рада 

Добровољне ватрогасне јединице Петрово за 

2017. годину ........................................ 16 

 19. Закључак о прихватању Информације о 

стипендирању студената у 2016. години ........................................ 16 

 20. Закључак у вези са Нацртом Статута 

општине Петрово ........................................ 16 

 



Страна 38 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 13.07.2017. године 
 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 21. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 17 

 22. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 17 

 23. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 18 

 24. Одлука о реалокацији средстава буџетског 

корисника ........................................ 18 

 25. Одлука о реалокацији средстава буџетског 

корисника ........................................ 18 

 26. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 19 

 27. Одлука о реалокацији средстава буџетског 

корисника ........................................ 19 

 28. Одлука о реалокацији средстава буџетског 

корисника ........................................ 20 

 29. Одлука о реалокацији средстава буџетског 

корисника ........................................ 20 

 30. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 20 

 31. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 21 

 32. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 21 

 33. Одлука о реалокацији средстава ........................................ 22 

 34. Одлука о реалокацији средстава буџетског 

корисника ........................................ 22 

 35. Рјешење о именовању организационог 

одбора „Озренског планнинарског маратона 

2017“ ........................................ 22 

 36. Одлука о покретању поступка јавне наба-

вке роба: „Набавка разних прехрамбених 

артикала и санитарија за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“ ........................................ 23 

 37. Одлука о покретању поступка јавне наба-

вке услуга: „Израда шумскопривредне осно-

ве за приватне шуме на подручју општине 

Петрово“ ........................................ 24 

 38. Рјешење о именовању Комисије за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем конкуре-

тског захтјева: „Израда шумскопривредне 

основе за приватне шуме на подручју 

општине Петрово ........................................ 24 

 39. Посебна Одлука о уврштавању поступка 

јавне набавке роба: „Набавка половног тере-

тног специјалног моторног возила за прику-

пљање и одвоз комуналног отпада ........................................ 25 

 40. Рјешење о именовању Комисије за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем  отвореног 

поступка: „Набавка половног теретног спе-

цијалног моторног возила за прикупљање и 

одвоз комуналног отпада ........................................ 25 

 41. Посебна Одлука о уврштавању поступка 

јавне набавке услуга: „Набавка услуга на-

дзора над израдом шумскопривредне основе 

за шуме у приватној својини на територији 



Страна 39 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 13.07.2017. године 
 

општине Петрово  за  период  од  01.01.2017. 

године до 31.12.2026. године“ ........................................ 26 

 42. Одлука о покретању поступка јавне наба-

вке услуга: „Набавка услуга надзора над 

израдом шумскопривредне основе за шуме у 

приватној својини на територији општине 

Петрово  за  период  од  01.01.2017. године 

до 31.12.2026. године“ ........................................ 26 

 43. Рјешење о именовању Комисије за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем  директног 

споразума: „Набавка услуга надзора над 

израдом шумскопривредне основе за шуме у 

приватној својини на територији општине 

Петрово  за  период  од  01.01.2017. године 

до 31.12.2026. године“ ........................................ 27 

 44. Одлука о покретању поступка јавне на-

бавке радова: „Насипање локалних путева на 

територији општине Петрово за 2017. го-

дину“ ........................................ 28 

 45. Рјешење о именовању Комисије за јавне 

набавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача радова путем  ко-

нкурентског захтјева: „Насипање локалних 

путева на територији општине Петрово за 

2017. годину“ ........................................ 28 

 46. Одлука о покретању поступка јавне наба-

вке радова: „Чишћење пољских канала и ри-

јечних корита на територији општине Пе-

трово за 2017. годину“ ........................................ 29 

 47. Рјешење о именовању Комисије за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем  конкуре-

нтског захтјева: „Чишћење пољских канала и 

ријечних корита на територији општине Пе-

трово за 2017. годину“ ........................................ 29 

 48. Посебна Одлука о уврштавању поступка 

јавне набавке услуга: „Набавка услуга: 

истражни радови, израда геофизичког ела-

бората, те израда предмејра и предрачуна за 

израду истражне хидрогеолошке бушотине и 

експлоатационог бунара у туристичкој зони 

Калуџерица“ ........................................ 30 

 49. Одлука о покретању поступка јавне наба-

вке услуга: „Набавка услуга: истражни радо-

ви, израда геофизичког елабората, те израда 

предмејра и предрачуна за израду истражне 

хидрогеолошке бушотине и експлоатационог 

бунара у туристичкој зони Калуџерица“ ........................................ 30 

 50. Рјешење о именовању Комисије за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора нај-

повољнијег добављача услуга путем  дире-

ктног споразума: „Набавка услуга: истражни 



Страна 40 - Број 4    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 13.07.2017. године 
 

радови, израда геофизичког елабората, те 

израда предмејра и предрачуна за израду 

истражне хидрогеолошке бушотине и 

експлоатационог бунара у туристичкој зони 

Калуџерица“ ........................................ 31 

 51. Одлука о додјели уговора за јавну набавку 

услуга: „Набавка услуга: истражни радови, 

израда геофизичког елабората, те израда пре-

дмејра и предрачуна за израду истражне хи-

дрогеолошке бушотине и експлоатационог 

бунара у туристичкој зони Калуџерица“ број: 

02-014-7-60/17 од 17.05.2017. године ........................................ 32 

 52. Одлука о додјели уговора за јавну набавку 

услуга: „Набавка услуга надзора над израдом 

шумскопривредне основе за шуме у прива-

тној својини на територији општине Петрово  

за  период  од  01.01.2017. године до 31.12. 

2026. године“ број: 02-014-7-78/17 од 22.06. 

2017. године ........................................ 33 

 53. Одлука о покретању поступка јавне на-

бавке услуга: „Асфалтирање локалних путе-

ва на територији општине Петрово за 2017. 

годину“ ........................................ 34 

 54. Рјешење о именовању Комисије за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем  конку-

рентског захтјева: „Асфалтирање локалних 

путева на територији општине Петрово за 

2017. годину“ ........................................ 34 

 55. Одлука о додјели уговора за јавну набавку 

радова путем конкурентског захтјева: „На-

сипање локалних путева на територији 

општине Петрово за 2017. годину“ број: 02-

014-7-81/17 од 27.06.2017. године ........................................ 35 

 56. Рјешење о именовању Комисије за утврђи-

вање оштећења на кући Госпе Божић ........................................ 36 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

_________________________________________________ 0 ____________________________________________ 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 

60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706. 

____________________________________________ 0 _________________________________________ 


