СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Број: 4

Петрово, 08.05.2019. године

Година: XXVII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), а у вези са Протоколом о
сарадњи између општине Петрово и Развојног програма Уједињених нација БиХ
број: 02-014-6-40/18 од 17.05.2018. године,
Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 30.04.2019. године донијела
је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у
износу до 8.000,00 КМ, на име учешћа у
суфинансирању трошкова за изградњу куће породици Момчила Цвијановића из Сочковца.
Члан 2.
Новчана средства из члана 1.ове
Одлуке ће бити обезбијеђена реалокацијом
буџетских средстава,како слиједи:
са конта 511100-Издаци по пројекту
„Развој руралног пословања“ 8.000,00 КМ
на конто 415249- Капитални грантови појединцима - Момчило Цвијановић
8.000,00 КМ
Члан 3.
Новчана средства из члана 1. ове
одлуке у износу од 5.000,00 КМ ће бити
уплаћена на жиро рачун УНДП-а.
Преостали износ до 3.000,00 КМ ће
бити утрошен за припрему терена и прибављање документације потребне за грађење и стављање у употребу објекта из члана
1. ове одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник општине Петрово.

Члан 5.
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: 01-022-18/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.04.
2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ
ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава за подстицај произвођачима млијека
који су у систему откупа млијека на подручју општине Петрово у износу од 0,05 КМ
за произведени и мљекари испоручени литар млијека у 2018. години.
Укупна испоручена количина млијека у 2018. години је 260.138 литара.
Члан 2.
Укупна новчана средства за исплату
подстицаја у износу од 13.006,90 КМ, распоредиће се следећим пољопривредним
произвођачима млијека:
МЗ ПЕТРОВО
1. Стјепановић (Милан) Саво ................
............................. 6.063,55 КМ (121.271 литара)

МЗ КАРАНОВАЦ
1. Јанковић (Новак) Дарко .....................
.............................. 1.211,45 КМ (24.229 литара)

МЗ ПОРЈЕЧИНА
1. Ристић (Јеленко) Бојан ..................
..........................4.650,75 КМ (93.015 литара)
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2. Лазаревић (Недељко) Радован ......
..........................1.081,15 КМ (21.623 литара)
Члан 3.
Новчана средства за исплату подстицаја из члана 2. ове одлуке обезбиједиће се из Буџета општине Петрово за
2019. годину, на терет конта 414140-Субвенције привредницима и пољопривредницима.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-19/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16) и члана 38. став 2. тачка 2. и 5. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 30.04.2019. године донијела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ
Члан 1.
Општина Петрово приступа изради
Стратешког плана развоја општине Петрово за период 2020.-2025. године.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да
именује Развојни тим који ће водити активности на изради плана.
Члан 3.
За финансирање израде Стратешког
плана из члана 1. ове одлуке у Буџету
општине Петрово за 2019. годину планиран је износ од 3.500,00 КМ на конту
513718-Стратешки план развоја општине
Петрово.
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Члан 4.
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: 01-022-20/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
и 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16) и члана 38. став 2. тачка 2. и 9. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.04.2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ „ОЗРЕНСКОГ
ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА 2019“
Члан 1.
Општина Петрово, ЈУ „Културнотуристички и спортски центар“ Петрово и
Планинарско друштво „Краљица 883“
Петрово, организоваће пeтнаести планинарски маратон под називом „Озренски
планинарски маратон 2019“, који ће се
одржати 31. маја, 01. и 02. јуна 2019. године.
Стартно и циљно мјесто планинарског маратона налази се у Мјесној заједници Калуђерица.
Члан 2.
Начелник општине својим рјешењем именоваће Организациони одбор
„Озренског планинарског маратона 2019“.
Члан 3.
„Озренски планинарски маратон
2019“ финансираће се дијелом из средстава буџета општине Петрово, у износу до
5.500,00 КМ, а на терет конта 412943 –
расходи по основу организације пријема
и манифестација, организациони код
00380500- ЈУ „Културно-туристички и
спортски центар“ Петрово и средствима
оствареним по основу спонзорства.
Новчана средства која по основу
спонзорства буду уплаћена на рачун
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трезора општине Петрово, утрошиће се за
горе наведену манифестацију.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-21/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16),
члана 10. став 4. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“
број 89/13) и члaнa 38. став 2. тачка 2. Стaтутa општине Петрово („Службeни глaсник општине Петрово“, број 8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 30.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗВРСТАВАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Овом одлуком врши се разврставање локалних путева и улица на подручју
општине Петрово.
Члан 2.
Локални пут је јавни пут који пове-
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зује насељена мјеста на подручју општине
са насељеним мјестима у сусједним
општинама, повезује насељена мјеста на
подручју општине, или који је од значаја за
саобраћај на подручју општине, а који се
овом одлуком утврди као такав на основу
мјерила и критерија прописаних Одлуком
о утврђивању мјерила и критеријума за
одређивање локалних путева и улица на
подручју општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 7/17)
Путеви који не испуњавају мјерила
и критерије за локални пут, а који повезују
насељена мјеста или дијелове насељених
мјеста на подручју општине су некатегорисани путеви.
Члан 3.
Локални путеви разврставају се
према критеријумима утврђених Одлуком
о утврђивању мјерила и критеријума за
одређивање локалних путева и улица на
подручју општине Петрово на локалне путеве првог, другог и трећег реда.
Члан 4.
Улица је јавни пут у насељеном мјесту, који служи за кретање возила и
пјешака са елементима који одговарају потребама насеља (ивичњаци, тротоари и др.)
утврђен просторно-планским документом
или посебном одлуком.
Улице се на основу критеријума
утврђених Одлуком о утврђивању мјерила
и критеријума за одређивање локалних
путева и улица на подручју општине Петрово, разврставају на главне, сабирне и
приступне улице.

Члан 5.
Локалним путевима првог реда на подручју општине Петрово утврђују се следећи
путеви:
Редни Ознака
број
пута
1.
Л1

2.

Л2

3.

Л3

4.

Л4

Пут (назив пута са описом)

асфалт макадам(м) укупна
(м)
дужина(м)
850
850

Пут Карановац – Грачаница ( од пута
Л007 поред бензинске пумпе „РИКА“
до моста на ријеци Спречи)
Пут Сочковац – Грачаница (од пута
250
Л007 до моста на ријеци Спречи)
Пут Какмуж – Лохиња (од
380
жељезничке станице у Какмужу до
моста на ријеци Спречи)
Пут Петрово–Ораховица од прелаза
550
преко пруге до моста на ријеци Спречи)

-

250
380

-

550
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5.

Л5

6.

Л6

7.

Л7
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Пут Порјечина – Миричина (од чесме
« Радојка» до моста на ријеци Спречи)
Пут Петрово- Порјечина – Кртова (од
улице Вељке Вуковића до границе са
Федерацијом у Кртови)
Пут Калуђерица – Ступари –Пањик
(од СТР «ОЗРЕНКА» до границе са
Федарацијом код куће Тошић Војина)
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2800

-

2800

8800

-

8800

4400

-

4400

Члан 6.
Локалним путевима другог реда на подручју општине Петрово утврђују се следећи
путеви:
Редни Ознака
Пут (назив пута са описом)
асфалт макадам(м) укупна
број
пута
(м)
дужина(м)
1.
Л8
Пут уз ријеку Прењу (од пута Л007
2800
1600
4400
кроз центар преко моста на Прењи и
Молитвишта до куће Спасић Цвијетина
2.
Л9
Пут Карановац – Бољанић (од
1500
1500
Задружног дома кроз Травњаке до
границе са општином Добој)
3.
Л10
Пут Карановац – Сочковац преко
1900
1900
Субашиног потока (од пута кроз
Липовац до Циглане у Сочковцу)
4.
Л11
Пут кроз Липовац ( од пута Л007 кроз
2000
2000
Трифковиће и Ђурковиће до пута уз
Прењу )
5.
Л12
Пут за Раковиће и Нешковиће (од пута 1450
1550
3000
уз Прењу код « ЛИМЕХ « до куће
Нешковић Мирослава)
6.
Л13
Пут кроз центар Сочковца ( од пута
1800
1800
Л007 прелаза пруге до раскршћа за
Велику и Малу ријеку)
7.
Л14
Пут Сочковац – Какмуж преко Врле
1200
1250
2450
стране (од моста на Сочковачкој ријеци
до раскршћа путева под Врлом
страном у Какмужу)
8.
Л15
Пут кроз Алексиће испод Врле Стране 2350
2350
(од објекта старе школе кроз Алексиће
испод Врле Стране до пута Л007, испод
куће Грујичић Данила)
9.
Л16
Пут за Мекиљицу (од објекта старе
2300
2300
школе у Какмужу до краја пута уз
Мекиљицу)
10.
Л17
Пут за Волујак преко Кланца (од моста 3200
1700
4900
на Мекиљиљичкој ријеци у Томићима
до шумског пута Пресјека – Волујак –
Врела – Карановац)
11.
Л18
Пут за Поточане (од пута Л007 до
2100
400
2500
последње куће у Поточанима)
12.
Л19
Пут Школа – Мрачај – Селиште (од
1550
1000
2550
споменика код школе до пута за
Миричину)
13.
Л20
Пут за Радића брдо (од пута Петрово – 1100
700
1800
Порјечина-Кртова до куће Марка
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14.

Л21

15.

Л22

16.

Л23
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Радића)
Пут за Ровине и Врела (од пута за
Ступаре до куће Костић Пере)
Пут за Врела и Пањик (од насеља
Калуђерица до Ловачке куће на
Молитвишту)
Пут за Брезике (од пута Л007 код
моста на ријеци Јадрини до
Милинковца граница са општином
Добој)
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-

4800

4800

-

5200

5200

250

9200

9450

Члан 7.
Локалним путевима трећег реда на подручју општине Петрово утврђују се следећи
путеви:
Редни Ознака
број
пута
1.
Л24
2.

Л25

3.

Л26

4.

Л27

5.

Л28

6.

Л29

7.

Л30

8.

Л31

9.

Л32

10.

Л33

11.

Л34

12.

Л35

13.

Л36

14.

Л37

15.

Л38

Пут (назив пута са описом)

асфалт макадам(м) укупна
(м)
дужина(м)
Пут до локалног гробља у Карановцу 200
200
(од пута уз Прењу до гробља)
Пут за гробље « Зарићи» у Сочковцу 300
600
900
(од пута уз Малу ријеку до гробља)
Пут за гробље « Поповићи « у
500
500
Сочковцу (од пута уз Велику ријеку до
гробља)
Пут до гробља «Волујак« у Какмужу
160
160
(од пута за Волујак до гробља)
Пут до гробља «Поточани« у Какмужу 500
500
(од пута за Поточане до гробља)
Пут за гробље код Цркве у Какмужу
400
400
(од пута Л007до гробља)
Пут за гробље «Порјечина« и Гуште
1200
1200
(од пута Петрово – Порјечина – Кртова
до раскршћа Бјелани)
Пут за гробље « Врела « (од пута Мали 500
500
Киковац –Ровине – Врела до гробља)
Пут за Грабову косу (од пута за
300
1500
1800
Раковиће и Нешковиће до куће Драгана
Јовановића
Пут кроз Смаиловац ( од пута Л007 код 800
800
пилане « ПРЕЊА «до куће Дејана
Гаврића)
Пут кроз Милошево поље (од основне
600
600
школе до раскршћа код « ЛИМЕХ «)
Пут уз лијеву обалу Прење (од моста 1200
1200
на Прењи код« ЛИМЕХ» до куће Ранка
Недића)
Пут за Сочковац преко Илијина брда ( 1600
1600
од куће Моме Илића до куће Косте
Стјепановића )
Пут поред Цркве у Карановцу до пута
700
700
кроз Липовац (од пута уз Прењу код
Цркве до пута кроз Липовац
код куће Чеде Тодић)
Пут уз Велику ријеку (од раскршћа
1600
1600
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16.

Л39

17.

Л40

18.

Л41

19.

Л42

20.

Л43

21.

Л44

22.

Л45

23.

Л46

24.

Л47

25

Л48

26.

Л49

27.

Л50

28.

Л51

29.

Л52

30.

Л53
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Велике и Мале ријеке до Врела)
Пут уз Малу ријеку (од раскршћа
Велике и Мале ријеке до Ловачке куће
у Врановцу)
Пут за Пландиште уз Стјепановића
сокак ( од пута уз Малу ријеку до куће
Косте Стјепановића )
Пут за Кечковац преко глиништа (од
пута кроз центар Сочковца до куће
Ракановић Миленка)
Пут за Сарића Брдо ( од пута
Сочковац- Какмуж преко Врле стране
до куће Спасић Стојана )
Пут за Ивановиће (од раскршћа
Средина до куће Грујичић Зорке )
Пут кроз Слатину (од пута Л007 код
жељезничке пруге до пута СочковацКакмуж преко Врле стране)
Пут Бисићи – Мушића ријека ( од
Бисићке улице до пута ПетровоПорјечина-Кртова )
Пут за Блажиће (од пута Л007 до куће
Блажић Војина)
Пут Баре-Бјелани ( од пута ПетровоПорјечина - Кртова до раскршћа на
Бјеланима )
Пут Марјановићи-ТодоровићиПониква (од пута Петрово-ПорјечинаКртова до пута уз Поникву )
Пут уз Поникву (од пута ПетровоПорјечина- Кртова до пута
Калуђерица-Ступари –Пањик )
Пут за Ђукиће ( од пута ПетровоПорјечина-Кртовадо куће Душка
Ђурића
Пут уз Киковачу ( од пута ПетровоПорјечина-Кртова до куће Миладина
Ђурановића )
Пут за Цвијановиће уз Пољану (од СТР
« Озренка « до пута за Врела и Пањик)
Пут кроз Калуђерицу обилазни (од
моста испод Манастира до пута
Калуђериц-Ступари-Пањик )
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2400

-

2400

250

1200

1450

-

1050

1050

200

800

1000

1500

-

1500

600

500

1100

-

1300

1300

-

1200

1200

-

2800

2800

-

2000

2000

-

6500

6500

-

800

800

700

400

1100

-

2900

2900

900

-

900

Члан 8.
Јавним некатегорисаним путевима на подручју општине Петрово утврђују се следећи
путни правци:
Редни Ознака
број
пута
1.
Л54

2.

Л55

Пут (назив пута са описом)
Пут кроз насеље Станица ( од
ресторана « ЛИКА» поред стамбене
зграде до пута Л007 )
Пут низводно низ Прењу поред

асфалт макадам(м) укупна
(м)
дужина(м)
400
400

150

200

350
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3.

Л56

4.

Л57

5.

Л58

6.

Л59

7.

Л60

8.

Л61

9.

Л62

10.

Л63

11.

Л64

12.

Л65

13.

Л66

14.

Л67

15.

Л68

16.

Л69

17.

Л70

18.

Л71

19.

Л72
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«ЛИМЕХ« ( од пута уз Прењу код
«ЛИМЕХ« до пута за Липовац
код моста на Прењи )
Пут за Ристиће (од пута уз Прењу до
куће Мирка Ристића)
Пут кроз Каменике (од пута СочковацКакмуж преко Врле стране до куће
Госте Алексића)
Пут за Баре (од пута кроз центар
Сочковца код прелаза преко пруге до
куће Браислава Јовића)
Пут за Путошевац ( од пута код старе
школе до куће Саше Јеремића)
Пут кроз Алуге (од пута Л007 до
Алушке улице код куће Пејановић
Драгана)
Пут за Вујиће (од пута Л007 до куће
Пољашевић Славише)
Пут за Ђуриће (од пута за Поточане до
Куће Душка Ристића и Жарка
Ђурановића
Пут за Којиће и Периће (од улице
Краља Драгутина до куће Ђорђе
Перића)
Пут спојни од улице Луке Радојчића до
куће Панић Мирослава)
Пут спојни од улице Луке Радојчића до
куће Ратка Ракановића )
Пут кроз Савиће и Топаловиће ( од
моста на Јадриниу Савићима , поред
гробља «ЛУЖАНИ« до улице Вељке
Вуковића )
Пут Бисићи –Релеј (од Бисића до
Релеја на брду Кршћани)
Пут кроз Дујковиће (од улице Краља
Драгутина допута Петрово-ПорјечинаКртова )
Пут за Јосиповиће ( од пута ПетровоПорјечина –Кртова до куће Ђоке
Јосиповића)
Пут Баре-Лужани (од пута ПетровоПорјечина –Кртова до куће Гојка
Станишића)
Пут до Основне школе у Кртови (од
пута Петрово-Порјечина -- Кртова до
Школе )
Пут кроз насеље у Калуђерици (од СТР
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-

250

250

560

-

560

150

140

290

500

-

500

-

1100

1100

500

-

500

300

100

400

200

-

200

140

-

140

350

-

350

-

1900

1900

-

1400

1400

-

2100

2100

-

400

400

-

400

400

-

200

200

-

350

350

200

-

200

250

100

350

80

170

250

«Озренка» до викенд куће Ђурић Раденка

20.

Л73

21.

Л74

22.

Л75

Пут за Стјепановиће (од пута Л007према кући Стјепановић Миленка)
Пут до пруге (од пута Л007 поред куће
Бошка Васића)
Пут од пута Л007 према кући Боре
Васиљевића
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Члан 9.
Сви јавни путеви који нису набројани у члановима 5, 6, 7 и 8. ове Одлуке, а који се
налазе на територији општине Петрово утврђују се као јавни некатегорисани путеви.
Као некатегорисани путеви на подручју општине проглашавају се сви остали путеви
који се користе за саобраћај по било ком основу и који су доступни већем броју корисника
(сеоски, пољски, шумски путеви и слично).
Члан 10.
Главним улицама на подручју општине Петрово утврђују се следеће улице:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив улице
Улица Вељке Вуковића
Улица ТодораВујасиновића
Улица Озренских одреда
Улица Цвијетина Тодића
Улица Михољданска

асфалт (м)

макадам(м)

укупна дужина

1300
700
960
1550
450

-

1300
700
960
1550
450

Члан 11.
Сабирним улицама на подручју општине Петрово утврђују се следеће улице:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив улице

асфалт (м)

макадам(м)

укупна дужина

Улица Светосавска
Улица Луке Радојчића
Улица 23 Августа
Улица Драже Михајловића
Улица Цивилних жртава рата
Улица Колона 15 мај
Улица Брђанска
Улица Алушка
Улица Милоша Обилића
Улица Студенчина
Улица Лужанска

860
900
1100
150
300
250
1000
1300
900
1600
560

230
500
-

860
900
1100
380
300
250
1000
1300
1400
1600
560

Члан 12.
Приступним улицама на подручју општине Петрово утврђују се следеће улице:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив улице
Улица Хиландарска
Улица Змај Јовина
Улица Иве Андрића
Улица Петра Кочића
Улица Њемањићева
Улица Десанке Максимовић
Улица 9 Новембар
Улица 9 Јануар
Улица Бисићка
Улица Краља Драгутина
Улица Николе Тесле
Улица Видовданска
Улица 28. август

асфалт (м)

макадам(м)

укупна дужина

200
140
180
140
230
200
400
150
850
620
-

100
200
780
550
1100
700

200
140
180
140
230
200
400
250
1050
1400
550
1100
700
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Улица Јована Дучића
Улица 12.октобра
Улица 1.октобра

-
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120
150
130

120
150
130

Члан 13.
Огранци главних и сабирних улица на подручју општине Петрово сврставају се у
категорију приступних улица.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним путевима и
улицама („Службени гласник општине Петрово“, број 5/07).
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-22/19
Датум: 30.04.2019.
_____________________________________________________________________________________________________________

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине
Петровоа („Службени гласник општине
Петрово“ број 8/17), Скупштина општине
Петрово, на сједници одржаној дана 30.04.
2019. године донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
У Одлуци о одобравању новчаних
средстава број: 01-022-22/17 од 21.04.2017.
године („Службени гласник општине Петрово“ број 3/17) члан 2. став 1. мијења се
и гласи:
„Новчана средства из члана 1. ове
одлуке ће се обезбиједити из буџета
општине Петрово за 2019. годину реалокацијом буџетских средстава, како слиједи:
са конта 511100-Издаци по пројекту
„Развој руралног пословања“ 11.000,00 КМ
са конта 412941-Расходи по основу
репрезентације у земљи
1.000,00 КМ
са конта 412943-Расходи по основу
организације пријема, манифестације (Дан
општине и избор спортисте године) 500,00
КМ
на конто 415239-Остали капитални

грантови непрофитним субјектима у земљи.“
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: 01-022-23/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16),
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине
Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 8/17) и члана 17. става 2. Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине
Петрово“ број 12/14 и 3/16), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 30.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ
ДОО „ОБУЋА“ ЗВОРНИК
Члан 1.
За потребе обављања пословне дјелатности Друштву за производњу, промет
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роба и услуга ДОО „ОБУЋА“ Зворник,
даје се на коришћење без накнаде дио објекта бившег Наставног центра на Лужањку,
изграђен на парцели означеној као к.ч. број
3747 „Наставни центар Лужањак“- кућа од
327m2 к.о. Петрово.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове
одлуке даје се на коришћење без накнаде
на период од 5 (пет) година.
Члан 3.
ДОО „ОБУЋА“ Зворник сносит ће
трошкове комуналних услуга и друге трошкове који настану коришћењем пословног простора из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Међусобна права и обавезе по
основу коришћења пословног простора из
члана 1. ове одлуке ближе ће се регулисати
уговором.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања
у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-24/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 38. став 2. тачка 2. и 5. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 30.04.2019. године, донијела
је
ПРОГРАМ
УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
У 2019. ГОДИНИ
I
Суштину овог Програма представљају приходи општине Петрово који су
законима и скупштинским одлукама предвиђени да се намјенски троше. Неки од
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прихода који су предвиђени законима и
одлукама могу се користити у више сврха,
али се овим Програмом планира трошење
тамо гдје је то највећи интерес општине
Петрово.
Овај Програм не садржи утрошак
средстава посебних водних накнада из
разлога што је Скупштина општине Петрово 27.02.2019. године донијела Програм
намјенског утрошка средстава посебних
водних накнада за 2019. годину број: 01022-9/19.
Чланом 89. став 3. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“
број 75/08 и 60/13) прописано је да се
накнаде за коришћење шумa и шумског
земљишта у својини Републике издвајају
из оствареног укупног прихода корисника
шума и шумског земљишта у својини
Републике, с тим да издвојена средства не
могу бити мања од 10% вриједности
продатих шумских сортимената утврђених
по цијенама у шуми на пању, по
цјеновнику корисника шума и шумског
земљишта у својини Републике.
Планирани приход у 2019. години
по основу ове накнаде је 35.000,00 KM.
Износ од 25.000,00 ће бити утрошен за
санацију и одржавање локалних путних
праваца на подручју општине Петрово, а
износ од 10.000,00 КМ је планиран за
инвестиционо одржавање путева на подручју општине Петрово, што је у складу са
Годишњим планом утрошка намјенских
средстава прикупљених од накнада за
кориштење шума у 2019. години број: 02014-2-72/19 од 19.03.2019. године, за који
смо добили сагласност oд надлежног Министарства број: 12.06.2-332-262/19 од
02.04.2019. године и који је саставни дио
овог Програма.
II
Приходи од концесионих накнада за
кориштење минералних сировина, у складу
са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16) се дијеле између буџета Републике
и буџета општина и градова, у сразмјери
20:80 за неразвијене општине. У 2019. години приход од ових накнада је планиран
у износу од 68.000 КМ. Овај приход
општина може употријебити за изградњу
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примарних инфраструктурних објеката који су у функцији привредног развоја и
запошљавања (водоводи, канализација,
локални путеви и слично) и контролу
заштите животне средине. Дио прихода
остварених од ових накнада у износу од
20.000,00 КМ ће се утрошити за изградњу
и инвестиционо одржавање путева на
подручју општине Петово. Износ од
29.000,00 КМ биће утрошен за изградњу
путева по принципу „марка на марку“.
Износ од 12.000,00 КМ ће бити утрошен за
изградњу (7.000,00 КМ) и инвестиционо
одржавање уличне расвете (5.000,00 КМ).
Износ од 7.000,00 КМ планирамо утрошити за израду хидрогеолошке бушотине и
бунара питке воде у МЗ Калуђерица.
III
Приходи општине Петрово по основу Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13, 106/15 и 3/16) односе се на
приходе од накнада по основу природних и
локацијских погодности већ изграђене
инфраструктуре које могу настати приликом коришћења тог земљишта (рента). Рента се наплаћује инвеститору изградње
објеката на градском грађевинском земљишту прије добијања грађевинске дозволе.У
складу са чланом 72. наведеног Закона
приходи од ренте се могу користити за
финансирање уређења градског грађевинског земљишта и израде докумената просторног уређења.
У 2019. години овај приход је планиран у износу од 6.000,00 КМ и биће
утрошен за финансирање уређења Туристичке зоне Калуђерица.
IV
Приходи општине Петрово по основу Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 6/09 и
71/12), односе се на приходе које привредна друштва и друга правна лица која на
територији Републике Српске обављају
дјелатност, обрачунавају и уплаћују накнаду у висини од 0,04% од пословног прихода за реализацију посебних мјера од
пожара.
Овај приход се уплаћује на рачун
јавних прихода Републике Српске. 40% од
овог прихода се уплаћује на рачун
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Ватрогасног савеза Републике Српске, и
искључиво служи за реализацију пројеката
техничког опремања ватрогасних јединица
у Републици Српској, а 60% се уплаћује на
рачун буџета општине, односно града
према сједишту привредног друштва и
другог правног лица које уплаћује накнаду,
која искључиво служи за реализацију
пројеката техничког опремања ватрогасних јединица општина или градова и
изградњу објеката које користе ватрогасне
јединице за своје активности и чување
ватрогасне опреме (ватрогасни домови и
спремишта) у складу са планом који усвоји
скупштина општине-града. Неискориштена средства по овом основу из 2018.
године износе 19.508,16 КМ, што заједно
са очекиваним приходом од 15.000,00 КМ
чини износ од 34.508,16 КM. Износ од
10.000,00 КМ ће бити утрошен за реконструкцију крова ватрогасне гараже на
Лужањку. Износ од 3.000,00 КМ биће
утрошен за реконструкцију и адаптацију
простора за потребе ватрогасне службе,
Износ од 3.000,00 КМ биће утрошен за
набавку опреме за противпожарну заштиту
за потребе Добровољне ватрогасне јединице.
V
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број 93/06 и 15/12), предвиђена је накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта. Та накнада се уплаћује у корист буџета Републике Српске, од
чега се 70% враћа општинама.
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе се може користити само за оспособљавање за пољопривредну производњу
другог неплодног земљишта или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег
квалитета, за израду основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, испитивање плодности пољопривредног земљишта код пољопривредних
домаћинстава према програму јединице
локалне самоуправе, као и за подстицање
интегралне и органске производње.
Неискориштена средства из 2018.
године износе 2.494,30 КМ
Очекивани приход по основу ове
накнаде у 2019. години се процјењује на
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износ од 2.500,00 КM, што заједно са неискориштеним средствима из 2018. године
чини износ од 4.994,30 КМ. Ова средства
ће се утрошити за прочишћавање канала на
пољопривредном земљишту. Спецификација канала је одређена у Програму одржавања путева и пољских канала у 2019.
години.
VI
Буџетом општине Петрово за 2019.
годину, на конту 787211 – Трансфери јединицама локалне самоуправе за подршку
буџету, планирано је 62.000,00 КМ.
Планирана средства ће се утрошити
за социјалну помоћ и здравствену заштиту
корисницима новчаних давања, смјештај
штићеника у хранитељској породици и
смјештај штићеника ЈУ „Центар за социјални рад Петрово у установама.
VII
Овај програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-25/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.04.2019. године, доноси
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
ПОЉСКИХ КАНАЛА И РИЈЕЧНИХ
КОРИТА
Програм одржавања локалних путева, пољских канала и ријечних корита на
подручју општине Петрово у 2019. години
представља план редовног и обавезног
одржавања локалних путева, чишћења пољских канала и ријечних корита у оквирима расположивих средстава.
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I – Текућа улагања у одржавању
локалних путева и улица
МЗ КАРАНОВАЦ
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
1. Пут кроз центар Карановца, од
пута Л007 до Молитвишта
- санирати асфалт крпањем ударних
рупа у површини од 18 m2
2. Пут уз Прењу, макадамски дио
пута
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
3. Пут за Сочковац преко Субашиног потока
- извести и разгрнути 50 m3 ровљеног камена
4. Пут кроз Трифковиће и Липовац
- санирати aсфалт крпањем ударних
рупа у површини од 14 m2
5. Пут кроз Травњаке од Старог
дома до границе са општином Добој
- санирати асфалт крпањем ударних
рупа у површини 22 m2
6. Пут „ЛИМЕХ „ – Грабова коса –
Раковићи
- санирати асфалт крпањем ударних
рупа у површини од 46 m2
- извести и разгрнути 50 m3 ровљеног камена на макадамском дијелу
пута
- прочистит одводни канал у дужини 400 m
7. Пут за Грабову Косу
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
- прочистит одводни канал у дужини од 150 m
8. Пут до гробља у Карановцу
- извести и разгрнути 20 m3 ровљеног камена
МЗ СОЧКОВАЦ
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
9. Пут за гробље „ ЗОРИЋИ „
- извести и разгрнути 30 m3 ровљеног камена
10. Пут Кисељак –Савановићи-Сарића брдо
- извести и разгрнути 50 m3 ровљеног камена
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11. Пут за гробље „ ПОПОВИЋИ „
- извести и разгрнути 40 m3 ровљеног камена
12. Пут Сочковац- Какмуж преко
Врле стране
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
13. Пут за Петровиће и Поповиће
преко Глиништа
- извести и разгрнути 40 м3 ровљеног камена
14. Пут уз Велику Ријеку
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини од 16 m2
15. Пут Мала Ријека – Врановац
- прочистит одводни канал у дужини од 400 m
16. Пут кроз центар од пруге до
раскршћа Велика и Мала ријека
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини од 15 m2
МЗ КАКМУЖ
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
17. Пута за гробље „ПОТОЧАНИ“
- извести и разгрнути 30 m3 ровљеног камена
18. Пут Центар – Алексићи - Врла
страна
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини од 34 m2
- прочистит одводни канал у дужини 600 m
19. Пут за Волујак преко Кланца
- уклонити одрон са пута ровокопачем, рад ровокопача 10 mh
20. Пут кроз Алуге
- извести и разгрнути 70 m3 ровљеног камена
21. Пут кроз Слатину (макадамски
дио пута)
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
22. Пут кроз Вујиће (тзв. Гарави
сокак)
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини од 12 m2
23. Пут од Жељезничке станице до
гробља код Цркве у Какмужу
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површин 20 m2
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МЗ ПЕТРОВО
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
24. Пут за гробље „БРЂАНИ“ (улица Милоша Обилића)
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
- прочистит одводни канал у дужини од 200 m
25. Пут Бисићи-Мушића ријека
- извести и разгрнути 70 m3 ровљеног камена
- прочистит одводни канал у дужини 300 m
26. Улица Николе Тесле
- извести и разгрнути 40 m3 ровљеног камена
27. Улица Краља Драгутина (макадамски дио)
- извести и разгрнути 40 m3 ровљенога камена
- прочистит одводни канал у дужини 150 m
28. Улица Брђанска
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини од 24 m2
29. Улица 23 Августа
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини 12 m2
30. Улица Светосавска
- поправит банкину у дужини од
150 m
31. Улица Луке Радојчића
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини од 12 m2
32. Улица Тодора Вујасиновића
- санират асфалт крпањем ударних
рупа у површини од 9 m2
33. Улица Михољданска
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини од 6 m2
34. Алушка улица
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини 15 m2
- прочистит одводни канал у дужини 100 m
35. Улица Десанке Максимовић
- санирати асфалт крпањем ударних рупа у површини 20 m2
36 Улица Видовданска
- извести и разгрнути 30 m3 ситног
камена
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- прочистит одводни канал у дужини 150 m
37. Улица Драже Михајловића
- изравнати пут ровокопачем, рад
ровокопача 2 mh
- извести и разгрнути 20 m3 ровљеног камена
МЗ ПОРЈЕЧИНА
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
38. Пут уз Поникву
- извести и разгрнути 100 m3 ровљеног камена
39. Пут Школа-Мрачај- Селиште
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
40. Пут за Бјелане кроз Марјановиће
- извести и разгрнути 50 m3 ровљеног камена
- прочистит одводни канал у дужини од 300 m
41. Пут Молитвиште – Ђукићи
- извести и разгрнути 40 m3 ровљеног камена
МЗ КАЛУЂЕРИЦА
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
42. Пут Мали Киковац-Ровине-Врела
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
- прочистит одводни канал у дужини од 500 m
43. Пут до гробља „ ВРЕЛА“
- извести и разгрнути 20 m3 ровљеног камена
44. Пут Калуђерица-Наруци-Врела
- извести и разгрнути 70 m3 ровљеног камена
- прочистит одводни канал у дужини од 600 m
45. Пут уз Пољану за Цвијановиће
- извести и разгрнути 30 m3 ровљеног камена
46. Пут за Брезике
- прочистит ручно одводни пропуст Ø1000mm у дужини 10 m
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋА УЛАГАЊА
1. Извести и разгрнути ровљеног
камена...1310 m3x 7,00 KM = 9.170,00 KM
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2. Прочистит одводног канала
........... 3850 m x 1,50 KM = 5.775,00 KM
3. Санирати асфалтне путеве крпљењем ударних рупа ..............................
................295 m2 x 30,00KM = 8.850,00 KM
4. Уклонити одрон ровокопачем,
рад ровокопача 12 mh ....12 mh x 70,20 KM
= 842,40 KM
5. Поправити банкину у дужини
150 m ..... 150 m x 2,00 KM = 300,00 KM
6. Прочистит ручно одводни пропуст Ø1000mm,..10 hx5,90 KM = 59,00 KM
УКУПНО
= 24.996,40 KM
 - Инвестициона улагања у одржавању локалних путева и улица
Планом је предвиђено инвестиционо улагање у следеће путне правце:
МЗ КАЛУЂЕРИЦА
1. Пут Калуђерица – Ступари
- пресвлачење пута са новим слојем
асфалта, асфалтном масом БНС16 у површини од 316 m2
2. Пут кроз Калуђерицу заобилазни
- урадити потпорни зид на путу од
крупног камена, довоз и уградња 70 m3
камена и заливање бетоном МБ30 у
количини од 4 м3
МЗ ПОРЈЕЧИНА
3. Пут Порјечина – Кртова
- урадити потпорни зид бетонским
габионима, уградити 20 комада бетонских
габиона димензије 200 x 100 x 100 cm, на
предтходно припремљену постељу од
бетона МБ3 у количини од 7 m3
4. Пут Порјечина – Миричина
- урадити потпорни зид на путу
димензије 300 x 1,50 x 30 cm , од бетона
МБ30 у количини од 1,50 m3
МЗ ПЕТРОВО
5. Петровачка улица (пут за Порјечину)
-урадити потпорни зид од крупног
камена, довести и уградити 30 m3 камена
и зализи бетоном МБ30 у количини 2 m3
6. Алушка улица
- урадити потпорни зид од крупног
камена, довести и уградити 10 m3 камена
7. Пут Бисићи-Мушића ријека
- набавка и уградња 8 комада одводних цијеви Ø300 mm
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МЗ КАКМУЖ
8. Пут Центар- Алексићи- Врла
страна
- набавка и уградња 10 комада
одводних цијеви Ø300 mm
9. Пут кроз Слатину
- набавка и уградња 1 одводне цијеви Ø600 mm
10. Пут за Волујак преко Кланца
- пресвлачење пута са новим асфалтним слојем БНС16 у површини од 54 m2
МЗ СОЧКОВАЦ
11. Пут уз Велику ријеку
- набавка и уградња 10 комада
одводних цијеви Ø1000mm, са подливањем и заливањем цијеви бетоном МБ30
- санирати одрон крупним каменом, довести и уградити 20 m3 камена
12. Пут уз Малу ријеку
- урадити потпорни зид са крупним
каменом, довести и уградити 20 m3 камена
- пресвлачење пута новим асфалтним слојем БНС 16 у површини од 50
m2
МЗ КРТОВА
13. Пут Порјечина – Кртова
- пресвлачење пута новим асфалтним слоје БНС16 у површини од 100 m2
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА У ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
1. Пресвлачење
путева
новим
слојем асфалта масом БНС16 ................
..............520 m2 x 30,00KM = 15.600,00KM
2. Набвка и уградња
бетонски
габиона...20 komx300,00KM= 6.000,00KM
3. Набавка и уградња бетона МБ30
у двостраној оплати ................................
............. 8,5 m3 x 200,00KM= 1.700,00KM
4. Набавка и уградња бетона МБ30
у једностраној оплати ...............................
......................6 m3 x 150,00KM= 900,00KM
5. Довоз и уградња крупног камена
........... 150 m3 x 13,00KM= 1.950,00KM
6. Набавка и уградња одводних
цијеви Ø1000mm ......................................
..............10 ком x 210,00КМ= 2.100,00КМ
7. Набавка и уградња одводних
цијеви Ø800 mm .........................................
................8 ком x 120,00KM= 960,00KM
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8. Набавка и уградња одводних
цијеви Ø600 mm .........................................
................. 1 ком x 90,00KM = 90,00KM
9. Набавка и уградња одводних
цијеви Ø300 mm .......................................
...............10 kom x 70,00KM = 700,00KM
UKUPNO
= 30.000,00KM
- Текућа улагања у чишћењу
пољских канала
1. МЗ Карановац, прочистит пољски канал кроз насеље Милошево поље
у дужини 500 m
2. МЗ Сочковац, прочистит пољски
канал кроз насеље Кисељaк и Слатина у
дужини 500 m
3. МЗ Какмуж, прочистит пољски
канал кроз насеље Баре у дужини 500 m
4. МЗ Петрово, прочистит пољски
канал кроз Спречанско поље у дужини
500 m
5. МЗ Порјечина, прочистит пољски канал кроз Горње поље у дужини
500 m
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА НА ЧИШЋЕЊУ ПОЉСКИХ КАНАЛА 2500mx2КМ= 5000КМ
IV- Текућа улагања у чишћењу
ријечних корита
1. Прочистит корито ријеке Прење,
рад ровокопача на чишењу корита 14 mh
2. Прочистит корито Каменичке
ријеке, рад ровокопача на чишћењу корита 8 mh
3. Прочистит корито Поточке ријеке, рад ровокопача на чишћењу корита 14
mh
4. Прочистит корито ријеке Јадриње, рад ровокопача на чишћењу корита 10
mh
5. Прочистит корито Порјечке ријеке, рад ровокопача на чишћењу корита
13 mh
6. Прочистит корито ријеке Пољане, рад ровокопача на чишћењу корита 12
mh
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА НА ЧИШЋЕЊУ РИЈЕЧНИХ КОРИТА 71mh x 70,20KM=
4.984,20KM
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УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У 2019. години
1.Вриједност средстава за текуће
одржавање локалних путева и улица
................................................. 24.996,40 КМ
2.Вриједност средстава за инвестициона улагања у локалне путеве ................
................................................ 30.000,00 KM
3.Вриједност средстава за текуће
одржавање пољских канала... 5.000,00 КМ
4.Вриједност средстава за текуће
одржавање ријечних корита....4.984,20 КМ
УКУПНО
= 64.980,60 KM
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-26/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. став 1. Пословника Скупштине
општине Петрово („Службени гласник
oпштине Петрово“ број 6/18), а након
разматрања Извјештаја о утрошку намјенских средстава из буџета oпштине Петрово у 2018. години, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 30.04.
2019. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о утрошку намјенских средстава
из буџета oпштине Петрово у 2018. години, број 02-014-2-86/19 од 11.04.2019.
године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-1/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________
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11.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
и 28. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16), члана 38. став 2. тачка 2. и 28.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања
Извјештаја о раду Начелника општине и
Општинске управе Општине Петрово за
2018. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.04.2019.
године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Начелника општине и
Општинске управе Општине Петрово за
2018. годину, број 02-014-2-90/19 од 15.04.
2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-2/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања
Извјештаја о рјешавању предмета у управном поступку у 2018. години, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 30.04.2019. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
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Извјештај о рјешавању предмета у управном поступку у 2018. години, број 04/121-1-14/19 од 15.04.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-3/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово (''Службени гласник Општине Петрово'' број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања
Извјештаја о раду Скупштине општине Петрово у 2018. години, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 30.04.
2019. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Скупштине општине Петрово у 2018. години, број 01-013.3-1-14/19
од 10.04.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-4/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 39. став 2. тачка 29.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16),
члана 38. Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број:
8/17), члана 170. Пословника Скупштине
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општине Петрово („Службени гласник
oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања Информације о стању безбиједности на подручју општине Петрово за
период 2018. године, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 30.04.
2019. године донијела је
ЗАКЉУЧКЕ
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању безбиједности на подручју општине Петрово за
период 2018. године, број: 14-4/01-1-5275/19 од 01.04.2019. године и прихвата је.
II
Овaj закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-5/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања
Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике - Српске Сједиште замјеника Добој, o парничним предметима у којима се
као тужилац односно тужена појављује
општина Петрово за период од 01.01. до
31.12.2018. године, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 30.04.
2019. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Извјештајем о раду Правобранилаштва Републике - Српске Сједиште
замјеника Добој, o парничним предметима
у којима се као тужилац односно тужена
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појављује општина Петрово за период од
01.01. до 31.12.2018. године, број ЈП-11/19
од 08.02.2019. године и прихвата га.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-6/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања
Извјештаја о реализацији скупштинских
одлука и закључака у 2018. години, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.04.2019. године донијела је
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о реализацији скупштинских
одлука и закључака у 2018. години, број
04/1-21-1-12/19 од 08.04.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-7/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 39. став 2. тачка 29.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16),
члана 38. Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број:
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8/17), члана 170. Пословника Скупштине
општине Петрово („Службени гласник
oпштине Петрово“ број: 6/18), а након
разматрања Информације о стању безбиједности на подручју општине Петрово за
период 2018. године, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 30.04.
2019. године донијела је
ЗАКЉУЧКЕ
I
Ради повећања безбиједности учесника у саобраћају Скупштина општине
Петрово тражи од Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“, да као управљач
регионалног пута другог реда Добој –Петрово-Манастир Озрен на наведеном путном правцу, првенствено на дијелу пута
који пролази кроз територију општине
Петрово изврши постављање одговарајуће
саобраћајне сигнализације.
II
Овaj закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-8/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања
Информације о стипендирању студената у
2018. години, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.04.2019.
године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стипендирању
студената у 2018. години, број 04/1-21-111/19 од 08.04.2019. године и прихвата је.
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II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-9/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања
Информације о оставривању права у области борачко-инвалидске заштите у 2018.
години, Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 30.04.2019. године
донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о оставривању
права у области борачко-инвалидске заштите у 2018. години, број 04/2-56-2-50/19
од 08.04.2019. године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-10/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 96/18) а након разматрања
Извјештаја о раду Добровољне ватрогасне
јединице „Петрово“ Петрово за период
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01.01.2018-31.12.2018. године, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 30.04.2019. године донијела је
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Добровољне ватрогасне
јединице „Петрово“ Петрово за период
01.01.2018-31.12.2018. године, број 04/481-3-32/19 од 09.04.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-11/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 19.
став 3. Закона о систему јавних служби
(«Службени гласник Републике Српске»
број 68/07, 109/12), члана 38. Статута
општине Петрово («Службени гласник
општине Петрово» број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 30.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈУ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Усваја се Извјештајa о раду ЈУ Народне библиотеке у Петрову за 2018. Годину, број 01/1-620-36/19 од 21.03.2019. 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: 01-022-27/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________
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22.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/18) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 411392-Расходи за доприносе на накнаду плате за пензијско и
инвалидско осигурање за вријеме породиљског боловања који се не рефундирају
1.650,00 КМ
на конто 411312-Расходи за накнаду
плата за вријеме породиљског боловања
који се не рефундирају 1.650,00 КМ
период фебруар 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-84/19
Датум: 07.03.2019.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 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 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
2.900,00 KM
на конто 411413-Расходи за новчане
помоћи породици у случају смрти радника
2.900,00
КМ
(организациони
код
00380130), период март 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-86/19
Датум: 11.03.2019.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), чланa 43.став
1. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 14/18) и члана 74. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 3.000,00 КМ
на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата који се
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не рефундирају 3.000,00 КМ период фебруар 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-92/19
Датум: 14.03.2019.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8.став
3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2019. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 14/18) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 412790-Расходи за остале
стручне услуге 500,00 КМ
на конто 415249-Капитални грантови појединцима- Цвијановић Момчило
500,00 КМ период март 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-94/19
Датум: 19.03.2019.
_______________________________________________________
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26.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 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 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 412790-Расходи за остале
стручне услуге 651,00 КМ
на конто 419100-Расходи по судским рјешењима 651,00 КМ (организациони код 00380130), период март 2019.
године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-96/19
Датум: 19.03.2019.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе
Члан 1.
Именује се Радна група за обиљежавање сјећања на жртве страдања у логору
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Јасеновац са подручју општине Петрово, у
саставу:
1. Мира Максимовић, ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово, из Какмуж – предсједник,
2. Милка Ћосић, виши кустос историчар – музеј Добој, из Добоја – члан,
3. Младен Никић, замјеник Нечелника општине, професор историје, Петрово – члан.
Члан 2.
Задатак Радне групе јесте:
- да покуша сачинити евиденцију
свих страдалих у логору Јасеновац са подручја општине Петрово;
- да предложи начин обиљежавања
сјећања на жртве страдања у логору Јасеновац на подручју општине Петрово,
- да Начелнику општине достави
информацију о свом раду са пописом свих
страдалих и приједлозима за начин обиљежавања сјећања на жртве страдања.
Члан 3.
Задатак из члана 2. Радна група
треба да обави у року од шест мјесеци.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено
у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-19/19
Датум: 29.03.2019.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17) и члана
108. став 1. Одлуке о комуналном реду
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 7/10 и 4/15) Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Ради очувања и заштите животне
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средине и подизања свијести грађана о
потреби заштите животне средине, у мјесецу априлу 2019. године на простору општине Петрово, биће проведена акција под
називом "АПРИЛ МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ"
као акција увођења и одржавања комуналног реда.
Члан 2.
За провођење ове акције задужује се
Општинска управа општине Петрово.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а иста ће бити
објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-110/19
Датум: 26.03.2019.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ „АПРИЛ
МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ 2019“
Члан 1.
Именује се радна група за припрему
и провођење акције „Април мјесец чистоће
-2019“ на подручју општине Петрово, у
саставу:
1. Мира Катанић - општина Петрово-предсједник,
2. Горан Михајловић – ЈКП „Вода“
Петрово - члан,
3. Жељко Ђурић – општина Петрово - члан,
4. Зоран Стјепановић - општина
Петрово - члан,
5. Јеленко Ђурановић – општина
Петрово - члан,
6. Жељка Илић – општина Петрово
- члан,
7. Мира Максимовић – ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово - члан,
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8. Горан Ђурић – Шуме РС – Петрово - члан,
9. Миломир Васић – ЈУ „Културнотуристички и спортски центар“ Петрово члан,
10. Зоран Мартић – Ловачко удружење - члан,
11. Слађана Лазаревић - ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово - члан,
12. Дарко Петровић – Савјет МЗ Петрово- члан,
13. Миленко Стјепановић – Савјет
МЗ Какмуж – члан,
14. Милош Велимировић – Савјет
МЗ Сочковац – члан,
15. Ненад Нешковић – Савјет МЗ
Карановац – члан,
16. Брано Марјановић – Савјет МЗ
Порјечина- члан,
17. Светислав Радић – Савјет МЗ
Кртова - члан,
18. Миленко Петковић – Савјет МЗ
Калуђерица - члан,
19. Дејан Јеремић - Полицијска станица Петрово - члан,
20. Милица Лукић - Клуб младих
„Маестрал“ - члан,
21. Марица Никић - ООЦК Петрово,
члан,
22. Анђелко Шешлак – Планинарско друштво „Озрен-Краљица 883“ –
Петрово – члан,
Члан 2.
Задатак радне групе из члана 1. ове
одлуке је да предложи радње и мјере које
ће се спровести у мјесним заједницама на
реализацији акције „Април мјесец чистоће
– 2019 године“, те организује и искоординира све активности на провођењу
истих.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а иста ће бити
објављена у Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-111/19
Датум: 26.03.2019.
_______________________________________________________
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30.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и члана 6. став 2, алинеја 1. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2019. години број: 01-022-5/19 од 27.02.2019.
године („Службени гласник општине
Петрово“, број: 2/19) Начелник општине
Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДОДЈЕЛЕ СТИПЕНДИЈА
I
У Комисију за провођење поступка
додјеле стипендија у 2019. години именују
се:
1. Стјепановић Зоран – предсједник,
2. Протић Драган – члан,
3. Симић Владо - члан.
II
Задатак Комисије из тачке 1. овог
рјешења јесте да у складу са Правилником
о додјели студенстских стипендија утврди
број пристиглих пријава, изврши бодовање
и предложи прелиминарну ранг-листу
приоритета за додјелу стипендија, размотри приспјеле приговоре на процедуру
избора стипендија и о цијелој процедури
извјести Начелника општине.
Поступак прегледа, бодовања пријава и утврђивања ранг-листе из става 1. ове
тачке мора се завршити у року од 8 дана од
дана затварања конкурса.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-15/19
Датум: 08.03.2019.
_______________________________________________________

31.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
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публике Српске“, број: 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ и члана 6. став 2.
алинеја 2. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2019. години број: 01022-5/19 од 27.02.2019. године („Службени гласник општине Петрово“, број:
2/19), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ОДАБИРУ ЗАНИМАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се занимања ради додјеле студентских стипендија у
2019. години, као и број стипендиста по
појединим занимањима.
Члан 2.
У 2019. години стипендираће се
укупно седам (7) нових редовних студената.
Члан 3.
Врста занимања која ће се стипендирати у 2019. години су сљедећа:
1. Природно-математички
факултет, смјер: просторно планирање-наставни - 2. година, 1 студент.
2. Академија умјетности, одсјек:
музичка теорија и педагогија - 2. година, 1
студент.
3. Филозофски факултет, смјер:
историја - 2. година, 1 студент.
4. Медицински факултет, смјер:
медицина - 2. година, 1 студент.
5. Саобраћајни факултет, смјер: жељезнички саобраћај - 2. година, 1 студент.
6. Факултет
техничких
наука,
смјер: архитектура - 2. година, 1 студент.
7. Факултет
техничких
наука,
смјер: геодезија и геоматика - 1. година, 1
студент.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-88/19
Датум: 12.03.2019.
_______________________________________________________
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32.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 43.
став 1. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), члана 8. став 3. Одлуке о
извршењу буџета општине Петрово за
2019. годину („Службени гласник општине
Петрово“ број 14/18) и члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 5.000,00 КМ
на конто 411300-Расходи за накнаду
плате за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата који се
не рефундирају 5.000,00 КМ период фебруар 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-128/19
Датум: 11.04.2019.
_______________________________________________________

33.
На основу члана 59. став 1. тачка
12. и члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске» бр. 97/16), члана 19. став 4.
Закона о систему јавних служби («Службени гласник Републике Српске» број 68/07
и 109/12) и члана 74. став 1. тачка 13.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о допунама Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
ЈУ „Културно-туристички и спортски
центар“ Петрово
Члан 1.
Даје се сагласности на Правилник о
допунама Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈУ „Културно-туристички и спортски
центар“ Петрово, број: 80-03/19 од 18.03.
2019. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
службеном гласнику општине Петрово“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-102/19
Датум: 20.03.2019.
_______________________________________________________

34.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању радне групе
Члан 1.
Именује се радна група за предлагање начелнику општине капиталних улагања у 2019. години, а која ће се финансирати из кредитних средстава, у следећем
саставу:
1. Душан Милотић, предсједник
2. Брано Марјановић, члан
3. Драган Протић, члан
4. Младен Ристић, члан
5. Синиша Томић, члан
6. Душко Ђурић, члан
7. Раденко Јовановић, члан
8. Саво Јовановић, члан
9. Јесенко Стјепановић, члан
10. Гордана Шешлак, члан
11. Љубиша Самарџић, члан
Члан 2.
Задатак радне групе из члана 1.
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Овога Рјешења је да предложи начелнику
општине приоритетна капитална улагања у
2019. години која ће се финансирати из
кредитних средстава и бити полазна основа за израду приједлога Програма капиталних улагања у 2019. години.
Рок за извршење напрјед наведеног
задатка је десет дана од дана ступања на
снагу Рјешења.
Члан 3.
Ово 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: 02-014-4-18/19
Датум: 22.03.2019.
_______________________________________________________

35.
На основу члана 3. став 1. Закона о
заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике
Српске“, број 90/17) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана
74. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
У циљу заштите становништва и
јавно здравственог интереса од појаве и
ширења заразних болести и фактора
здравствених ризика које преносе мишеви
и глодари, наређује се вршење обавезне
опште систематске прољетне дератизације
на подручју општине Петрово у 2019.
години, (у даљем тексту: општа прољетна
дератизација).
Члан 2.
Општа прољетна дератизација спроводи се у оквиру програма мјера здравствене заштите становништва од заразних
болести.
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Општу прољетну дератизацију
извршити у временском периоду од 15.
априла до 15. маја 2019. године.
Члан 3.
Општом прољетном дератизацијом
обухватити све објекте и јавне површине
на подручју општине Петрово, и то:
-Зграду Општинске управе и објекте
којима газдује Општина.
-Образовне и вјерске објекте.
-Објекте државних и приватних
предузећа.
-Објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница.
-Стамбене објекте и приватне посједе.
-Јавне површине.
-Канализациону мрежу.
-Oбале ријека, депоније смећа и дивља одлагалишта отпада.
-Све остале субјекте/објекте и друга
мјеста на којима постоји могућност размножавања глодара.
Члан 4.
Општу прољетну дератизацију ће
извршити овлаштенo лице (здравствена
установа или друго правно лице) у даљем
тексту: „извођач“, који испуњава прописане услове у погледу кадра, простора и
опреме.
Извођач мора имати рјешење о
испуњавању прописаних услова Министарства здравља и социјалне заштите
Републике Српске.
Рјешења других министарстава
укључујући и министарства надлежна за
послове здравља других територијалних
јединица и држава, не могу се прихватити
као важећа.
Избор извођача врши надлежни
орган општине Петрово.
Члан 5.
Трошкове услуга опште прољетне
дератизације сносе:
-За канализациону мрежу, депоније
и јавне површине предузећа која њима
управљају.
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-За водотоке, дивља одлагалишта
отпада, образовне и социјалне установе,
као и објекте јавних институција сноси
Општина.
-За пословне и помоћне просторије
предузећа, трговинских, угоститељских и
занатских радњи а нарочито оних који се
баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница лица која обављају пословну дјелатност.
-За стамбене и пословне објекте,
подруме, таване и складишта, те дворишта
наведених објеката заједнице етажних
власника.
-За породичне куће (домаћинства) и
приватне посједе власници.
-За жељезничке и аутобуске станице
и средства јавног превоза сносе правна
лица која њима управљају.
-За сва друга мјеста и/или објекте на
којима постоји оправдан разлог за примјену дератизације сносе власници.
Члан 6.
Извођач је дужан унапријед а најмање 7 (седам) дана од почетка извођења
опште прољетне дератизације обавјестити
субјекте/правна лица и грађане општине
Петрово о извођењу исте путем средстава
јавног информисања, плакатирањем или на
други прикладан начин.
Члан 7.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава извођача и
да пруже помоћ приликом спровођења
опште прољетне дератизације.
Члан 8.
Приликом извођења опште прољетне дератизације извођач је обавезан предузимати све мјере заштите здравља извођача, грађана и корисних животиња, животне и радне средине.
Извођач се обавезује на кориштење
законом дозвољених препарата за дератизацију који су у употреби у Републици
Српској.
Члан 9.
Надзор над спровођењем опште
прољетне дератизације од стране извођача,
вршит ће надлежна инспекција општине
Петрово.
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Члан 10.
Обављање опште прољетне дератизације код субјеката на подручју општине
Петрово од стране извођача која нису
изабрана за даваоца услуга од стране надлежног органа општине Петрово, надлежни инспектор може прихватити под следећим условима:
а) Да извођач опште прољетне дератизације има рјешење о испуњавању прописаних услова Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске.
б) Да је уговор између субјекта и
извођача склопљен прије почетка опште
прољетне дератизације и да постоје докази
о ранијем извођењу најмање једне дератизације од стране тог извођача.
в) Да се општа прољетна дератизација код субјекта обавезно обави у
временском периоду предвиђеном за
општу прољетну дератизацију.
Члан 11.
Примједбе и приговоре на квалитет
извршене опште прољетне дератизације
у току периода вршења услуга, доставити
надлежној инспекцији која ће вршити
надзор над спровођењем исте.
Члан 12.
Против правних и физичких лица
која не поступе по Наредби, примјенит ће
се мјере у складу са Законом о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17).
Члан 13.
Ова Наредба ступа на снагу даном
доношења и биће објављена на oгласној
табли општине и у Службеном гласнику
општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-3-1/19
Датум: 02.04.2019.
_______________________________________________________

36.
На основу члана 70. став (1), став (3)
и став(6), a у вези са чланом 89. 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 74. Статута општине Петрово („Сл.
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гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга:
„Праћење телевизијских догађаја на теритотији општине Петрово, број 02-014-735/19 од 21.02.2019. године
Члан 1.
РТВ „БН“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева: „Праћење телевизијских
догађаја на територији општине Петрово“,
број 02-014-7- 35/19 од 21.02.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке услуга путем путем конкурентског захтјева: Праћење телевизијских догађаја на територији
општине Петрово“, број 02-014-7- 35/19 од
21.02.2019. године, пристигла је једна благовремена и квалификована понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци услуга:
„Праћење телевизијских догађаја на територији општине Петрово“, број 02-014-735/19 од 21.02.2019. године, закључиће у
најкраћем могућем року од дана када је
понуђач обавјештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен 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 РТВ „БН“Д.О.О. БИЈЕЉИНА.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 89. Закона
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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
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити Жалбу на
поступак., сходно члану 97 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жабеном поступку у писаној форми директно,
електронским путем, ако је електронско
средство дефинисано као начин комуникације 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 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: 02-014-7-42/19
Датум: 04.03.2019.
_______________________________________________________

37.
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 74. Статута општине
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке услуга: „Прољетна дератизација на подручју
општине Петрово за 2019. годину “
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга: „Прољетна дератизација на подручју општине Петрово за
2019. годину “
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, 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 1.880,34 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.200,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. годину, са конта број: 412 223 –
Расходи за услуге дератизације.
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: 02-014-7-47/19
Датум: 08.04.2019.
_______________________________________________________

38.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74.
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Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
РЈ ЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Прољетна дератизација на
подручју општине Петрово за
2019. годину“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Прољетна дератизација
на подручју општине Петрово за 2019.
годину “ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл . екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички 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
12.04.2019. године у 09:15 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-49/19
Датум: 08.04.2019.
_______________________________________________________
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39.
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 74. Статута општине
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
услуга: „Одређивање микролокације за
извођење истражно-експлоатационе
бушотине воде у МЗ Калуђерица“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга путем директног споразума: „Одређивање микролокације за
извођење истражно-експлоатационе бушотине воде у МЗ Калуђерица“
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 5.800,00 КМ, без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 6.786,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019.годину, са конта број: 511 191 –
Издаци за изградњу хидрогеолошке истражне бушотине и бунара питке воде у МЗ
Калуђерица.
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
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доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-50/19
Датум: 11.04.2019.
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предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
15.04.2019. године у 09:15 часова у просторијама општине управе општине Петрово.

_______________________________________________________

40.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74.
Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-52/19
Датум: 11.04.2019.
_______________________________________________________

РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Одређивање микролокације за
извођење истражно-експлоатационе
бушотине воде у МЗ Калуђерица“

41.
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 самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члана 74. Статута општине Петрово
(„Сл. гласник општине Петрово“, број
8/17), Начелник општине Петрово, доноси

I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Одређивање микролокације за
извођење истражно-експлоатационе бушотине воде у МЗ Калуђерица“ у следећем
саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон.,
технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић,
дипл.екон.

Члан 1.
„Санитарац“ д.о.о. Власеницa, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга путем директног
споразума: „Прољетна дератизација на подручју општине Петрово за 2019. годину“
број: 02-014-7-47/19 од 08.04.2019. године.

II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и

Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службе-

ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга:
„Прољетна дератизација на подручју
општине Петрово за 2019. годину“ број:
02-014-7-47/19 од 08.04.2019. године

Члан 2.
Уговор о јавној набавци услуга:
„Прољетна дератизација на подручју
општине Петрово за 2019. годину“, закључит ће се у најкраћем могућем року од
дана када је понуђач обавјештен о избору
најповољнијег добављача роба.
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ном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен 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 „Санитарац“ д.о.о. Власеница.
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
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити жалбу на
поступак., сходно члану 97 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем , ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације 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 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
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набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-54/19
Датум: 12.04.2019.
_______________________________________________________

42.
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 самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга:
„Одређивање микролокације за Извођење
истражно-експлоатационе бушотине
воде у МЗ Калуђерица“
Члан 1.
„Папаго“ д.о.о. Лукавац, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга путем директног споразума: „Одређивање микролокације за извођење истражно-експлоатационе бушотине
воде у МЗ Калуђерица“, број: 02-014-750/19 од 11.04.2019. године.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци услуга:
„Одређивање микролокације за извођење
истражно-експлоатационе бушотине воде
у МЗ Калуђерица“, закључит ће се у
најкраћем могућем року од дана када је
понуђач обавјештен о избору најповољнијег добављача услуга.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен 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
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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 „Папаго“ д.о.о. Лукавац.
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
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити жалбу на
поступак., сходно члану 97 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације 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 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).

43.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/18) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-57/19
Датум: 15.04.2019.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

_______________________________________________________

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате запослених 5.000,00 КМ
на конто 638100-Расходи за накнаду
плата за породиљско одсуство који се
рефундирају 5.000,00 КМ период април
2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-140/19
Датум: 18.04.2019.
_______________________________________________________

44.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/18) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
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средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони код
000380500), у износу од 2.000,00 КМ, како
слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 2.000,00 КМ
на конто 638100- Остали издаци из
трансакција са другим јединицама власти
2.000,00 КМ период април 2019. године.

Сриједа, 08.05.2019. године

Одлуке је да на основу Правилника о утврђивању критерија за додјелу буџетских
средстава по принципу „марка на марку“
изврши бодовање пријава, сачини записник о бодовању и у року од пет дана од
дана затварања Јавног позива записник достави начелнику општине.

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а бит ће објављена у „Службеном гласнику општине
Петрово“.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-144/19
Датум: 22.04.2019.
_______________________________________________________

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-143/19
Датум: 22.04.2019.
_______________________________________________________

45.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) члана 74.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 8/17) и
члана 4. став 2. Правилника о утврђивању
критерија за додјелу буџетских средстава
по принципу „марка на марку“ („Службени
гласник општине Петрово“, број 4/18), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ДОДЈЕЛУ
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ПО ПРИНЦИПУ „МАРКА НА МАРКУ“
I
Именује се Комисија за провођење
поступка за додјелу буџетских средстава
по принципу „марка на марку“ у саставу:
1. Драженка Максимовић, предсједник комисије,
2. Весна Петровић, члан комисије,
3. Јеленко Ђурановић, члан комисије.
II
Задатак Комисије из члана 1. ове

46.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 8/17), начелник општине доноси
РЈЕШЕЊE
о именовању комисије за физичко
отклањање основних средстава
Члан 1.
Именује се Комисија за физичко
отклањање основних средстава, добијених
на реверс од Министарства финансија, у
саставу:
1. Мирјана Арсенић, предсједник
2. Љиљана Милиновић, члан,
3. Весна Петровић, члан.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. овог
Рјешења је да физички отклони основна
средства, како слиједи:
1. UPS Мustek инвентарни број
0918-1/2275
1 комад
2. UPS Мustek инвентарни број
0918-1/2276
1 комад
3. UPS Мustek инвентарни број
0918-1/2275
1 комад
4. UPS Мustek инвентарни број
0918-1/2275
1 комад
и сачини записник о предузетим активностима.
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Члан 3.
Ово 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: 02-014-4-30/19
Датум: 30.04.2019.
_______________________________________________________

47.
На основу члана 59. и члана 82. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Срспке“, број
97/16), и члана 93. став 5 Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број
8/17), Начелник општине Петрово доноси
ПЛАН
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим Планом утврђују се теме
обука и начин стручног оспособљавања и
усавр-шавања службеника у Општинској
управи општине Петрово у 2019. години.
Члан 2.
Стручно оспособљавање и усавршавање службеника у Општинској управи
општине Петрово вршиће се у складу са
Стратегијом обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне
самоуправе у Републици Српској 20162020. година, коју је усвојила Влада Републике Српске и Програмом рада система
обуке за запослене у јединицама локалне
самоуправе за 2019. годину који је донијела Комисија за обуке, као координационо
тијело.
Члан 3.
План стручног оспособљавања и
усавршавања службеника у Општинској
управи општине Петрово обухвата теме

Сриједа, 08.05.2019. године

обука чија је реализација планирана током
2019. године, и то:
1. Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,
2. Социјално становање у Републици Српској,
3. Припрема пројеката безбиједности саобраћаја који се финансирају из фонда 02 од идеје до реализације,
4. Примјена прописа из области угопститељства,
5. Едукација запослених у ЈЛС у
оквиру реализације УН-ове седмице безбиједности саобраћаја,
6. Културно наслеђе (археологија) и
његова заштита,
7. Спровођење Стратегије за борбу
против корупције у Републици Српској,
8. Обука из области јавних набавки,
9. Обука на тему „Процедура и начин аплицирања за безповратна средства“,
10. Безбиједност дигиталних података у органима ЈЛС.
У случају наступања околности које
могу довести до немогућности организовања неке од наведених обука, Министарство ће алтернативно организовати
извођење обука на друге теме.
Термини обука које се реализују у
сарадњи са другим институцијама и извођачима обука, накнадно ће бити утврђени.
Члан 4.
У 2019. години службеницима ће
бити доступни електронски програми обука из следећих области:
1. Увод у локалну самоуправу,
2. Пословна комуникација,
3. Управни поступак,
4. Канцеларијско пословање и
5. Методологија за интегрисано
планирање локалног развоја.
Члан 5.
Буџетом општине Петрово планирана су средства за стручно усавршавање
запослених, за текућу годину.
Члан 6.
О упућивању службеника на један
од облика стручног оспособљавања и усавршавања одлучује Начелник општине са-
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мостално, на усмени или писмени
приједлог руководиоца организационог
дијела општинске управе.
Службеници су дужни присуствовати и активно учествовати у обукама на
које буду упућени.
Сваки службеник је обавезан да
прати и проучава прописе, стручне публикације и друге материјале из дјелокруга
рада и надлежности јединица локалне самоуправе.
Члан 7.
Одјељење за општу управу задужено је за праћење примјене и реализације
овог плана.
Службеници су дужни доставити
Одјељењу за општу управу извјештаје о
обукама на којима су присуствовали, као и
копију дипломе, цертификата или другог
документа о учешћу на обуци, ради улагања у персонални досије.
Члан 8.
Овај План ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-83/19
Датум: 10.04.2019.
_______________________________________________________

48.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 4.
Закона о државним становима на којима не
постоји станарско право („Службени гласник Републике Српске“, број 98/11) и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број
8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ПРАВИЛНИК
О СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ
ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим павилником утврђује се поступак давања у закуп станова на којима
право располагања има општина Петрово,
а на којима не постоји станарско право.
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Члан 2.
У складу са чланом 1. Правилником
се уређују:
 критеријуми и мјерила за одређивање реда првенства код рјешавања стамбених потреба додјелом стана у закуп,
 органи и поступак за додјелу стана
у закуп ради рјешавања стамбених потреба
одређених категорија становника општине
Петрово
II-ОСТВАРИВАЊЕ

ПРАВА

НА

СТАН
Члан 3.
Сматра се да лице има ријешено
стамбено питање:
 ако има одговарајући стан у државној својини или стан под закупом у
државној својини, властити стан или стамбени објекат услован за становање,
 ако је имао стан у државној својини, па је остао без стана својом кривицом
или својом вољом и
 ако је имао у својини породичну
кућу или стан који се сматрају одговарајућим, или је такав стан или кућу имао
његов брачни друг па су их продали или на
други начин својом вољом отуђили.
Члан 4.
Одговарајућим станом у смислу
овог правилника сматра се:
 самцу-гарсоњера,
 до три члана-једнособан стан,
 четири и више чланова-двособан
стан.
У број чланова породичног домаћинства урачунава се и подносилац захтјева.
III-СТАНОВИ ЗА
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

РЈЕШАВАЊЕ

Члан 5.
Станови који се дају у закуп по
овом правилнику су станови које је oпштина Петрово вратила у посјед, а који су
раније били дати на управљање Министарству за избјеглице и расељена лица
ради додјеле на привремено кориштење
као алтернативни смјештај избјеглим и расељеним лицима, а на којима је престало
станарско право због неподношења захтје-
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ва у прописаном року или због одбијања,
одбацивања или одустајања од поднесеног
захтјева за враћање стана, као и станови на
којима је престало станарско право, а који
нису кориштени за алтернативни смјештај
и станови које бесправно користе трећа
лица, а на којима право располагања има
oпштина Петрово.
IV - КРИТЕРИЈУМИ И МЈЕРИЛА
ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП
Члан 6.
Критеријуми и мјерила за утврђивање листе приоритета лица која имају
право на рјешавање стамбених потреба у
складу са овим Правилником су:
1. статус лица које је било корисник
стана у државној својини у саставу ратом
уништене зграде,
2. стамбена ситуација,
3. статус члана породице погинулог
борца,
4. статус ратног војног инвалида,
5. дужина војног ангажовања у рату,
6. статус цивилне жртве рата,
7. инвалид рада,
8. статус избјеглице и расељеног
лица које је стан користило као алтернативни смјештај,
9. статус лица из социјалне категорије,
10. статус избјеглице и расељеног
лица које је имало пребивалиште на
територији oпштине Петрово на дан 30.
април 1991. године, чија имовина је уништена ратним дејствима, а које се пријавило за добровољни повратак и нема други
смјештај на располагању,
11. број чланова породичног домаћинства и
12. здравствено стање чланова породичног домаћинства.
1. Статус лица које је било корисник стана у државној својини у саставу
ратом уништене зграде
Члан 7.
(1) Лицу које је било корисник стана у државној својини у саставу ратом
уништене зграде по том основу припада
100 бодова.
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(2) Статус лица из става 1. доказује се актом надлежног органа.
2. Стамбена ситуација
Члан 8.
(1) По основу стамбене ситуације
подносиоцу захтјева припада:
 ако станује као подстанар или је
корисник алтернативног или нужног смјештаја, у смислу прописа о напуштеној
имовини ....................................... 50 бодова,
 ако станује у стану или кући неких
од осталих сродника или у стану или кући
других лица (власника) .............. 15 бодова,
 ако станује у стану или кући родитеља, родитеља брачног друга или дјетета ............................................... 10 бодова.
(2) Ако подносилац захтјева намјерно доведе себе и чланове свог породичног
домаћинства у лошију стамбену ситуацију,
са циљем повољнијег бодовања, признаће
му се и бодовати стамбена ситуација коју
је раније имао.
(3) Утврђивање чињеничног стања
из предходног става врши стамбена комисија на основу достављене документације од стране подносиоца захјева и
увидом на лицу мјеста.
(4) Подносиоцу захтјева припадају
бодови само по једном од критеријума
стамбене ситуације.
3. Статус члана породице погинулог борца
Члан 9.
(1) По основу статуса члана породице погинулог борца подносиоцу захтјева
припада 100 бодова.
(2) Статус лица из ст. 1. доказује
се рјешењем надлежног органа за борачкоинвалидску заштиту.
4. Статус ратног војног инвалида
Члан 10.
(1) По основу статуса ратног војног
инвалида подносиоцу захтјева припада:
 инвалиду прве категорије...........50
бодова,
 инвалиду друге категорије..........45
бодова,
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 инвалиду треће категорије..........40
бодова,
 инвалиду четврте категорије... ...35
бодова,
 инвалиду пете категорије............30
бодова,
 инвалиду шесте категорије..........25
бодова,
 инвалиду седме категорије..........20
бодова,
 инвалиду осме категорије............15
бодова,
 инвалиду девете категорије.........10
бодова,
 инвалиду десете категорије...........5
бодова,
(2) Подносиоцу захтјева додају се
бодови и за чланове породичног домаћинства-инвалиде, сагласно одредби става 1.
овог члана.
(3) Статус ратног војног инвалида
доказује се рјешењем надлежног органа за
борачко-инвалидску заштиту.

6. Статус цивилне жртве рата
Члан 12.
(1) По основу статуса цивилне
жртве рата подносиоцу захтјева припада,
зависно од процента оштећености организма, према Закону о заштити цивилних
жртава рата:
 Цивилној жртви рата прве групе
........................................................40 бодова,
 Цивилној жртви рата друге групе
........................................................35 бодова,
 Цивилној жртви рата треће групе
........................................................30 бодова,
 Цивилној жртви рата четврте
групе ..............................................25 бодова,
 Цивилној жртви рата пете групе
........................................................20 бодова,
 Цивилној жртви рата шесте групе
........................................................10 бодова.
(2) Статус цивилне жртве рата доказује се рјешењем надлежног органа за
борачко-инвалидску заштиту.
7. Инвалид рада

5. Дужина војног ангажовања у
рату
Члан 11.
(1) По основу дужине војног ангажовања у рату подносиоцу захтјева припада:
 борцу прве категорије...........20
бодова,
 борцу друге категорије..........15
бодова,
 борцу треће категорије..........10
бодова,
 борцу четврте категорије........8
бодова,
 борцу пете категорије.............6
бодова,
 борцу шесте категорије...........4
бодова
 борцу седме категорије...........2
бода
(2) Подносиоцу захтјева додају се
бодови и за чланове породичног домаћинства-борце, сагласно одредби става 1.
овог члана.
(3) Дужина војног ангажовања у
рату доказује се рјешењем надлежног органа за борачко-инвалидску заштиту.
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Члан 13.
(1) Инвалиду рада, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању припада 20 бодова.
(2) Статус инвалида рада доказује
се рјешењем Фонда пензијско-инвалидског
осигурања Републике Српске.
8. Статус избјеглице и расељеног
лица које је стан користило као алтернативни смјештај
Члан 14.
(1) Лице које је стан користило као
алтернативни смјештај остварује право на
50 бодова.
(2) Статус лица из става 1. доказује
се рјешењем Министарства за избјеглице и
расељена лица Републике Српске.
9. Статус лица из социјалне категорије
Члан 15.
(1) Ако је подносилац захтјева или
члан његовог породичног домаћинства у
стању сталне социјалне потребе, у смислу
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прописа о социјалној заштити, припада му
10 бодова.
(2) Статус лица из социјалне категорије доказује се рјешењем Центра за социјални рад.
10. Статус избјеглице и расељеног
лица које је имало пребивалиште на теритирији општине Петрово на дан 30.
април 1991. године, чија имовина је уништена ратним дејствима, а које се пријавило за добровољни повратак и нема
други смјештај на располагању
Члан 16.
(1) Лицу које је имало пребивалиште на територији општине Петрово на
дан 30. април 1991. године, чија имовина је
уништена ратним дејствима, а које се пријавило за добровољни повратак и нема
други смјештај на располагању, припада
30 бодова.
(2) Статус лица из става 1. доказује се актом Министарства за избјеглице и
расељена лица.
11. Број чланова породичног домаћинства
Члан 17.
(1) По основу броја чланова породичног домаћинства подносиоцу захтјева
припада по 5 бодова за сваког члана.
(2) Члановима породичног домаћинства лица које подноси захтјев за стамбено збрињавање сматрају се: брачни
друг, дјеца (рођена у браку или ван брака,
усвојена, пасторчад), брачни другови дјеце, унучад и родитељи подносиоца захтјева или његовог брачног друга које су они
дужни по закону да издржавају а који са
њима трајно живе и станују.
(3) Број чланова породичног домаћинства доказује се овјереном кућном
листом.
12. Здравствено стање чланова
породичног домаћинства
Члан 18.
(1) Ако подносилац захтјева или
члан његовог породичног домаћинства
болује од тешке и трајне болести (карци-
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ном, леукемија, хемодијализа, парализа,
дистрофија, тешка душевна болест припада му 10 бодова.
(2) Доказивање обољења из става 1.
врши се увјерењем љекарске комисије надлежне здравствене установе.
Члан 19.
(1) Ред првенства на ранг-листи
утврђује се на основу збира бодова по
свим критеријумима и мјерилима утврђеним овим Правилником.
(2)Уколико два или више подносиоца захтјева имају исти број бодова,
предност у рјешавању стамбених потреба
утврђује се према следећем редослиједу:
1) подносиоцу који је био корисник
стана у државној својини у саставу ратом
уништене зграде,
2) подносиоцу који има статус члана породице погинулог борца,
3) подносиоцу-РВИ који има више
бодова по основу инвалидитета,
4) подносоцу са вишом категоријом
борца и
5) подносиоцу са већим бројем чланова породичног домаћинства.
V-ОРГАНИ И ПОСТУПАК ЗА РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
Члан 20.
Органи који учествују у рјешавању
стамбених потреба подносиоца захтјева су:
 Стамбена комисија и
 Начелник општине.
Члан 21.
(1) Стамбена комисија (у даљем тексту: Комисија) броји пет чланова и исти
број замјеника.
(2) Предсједника Комисије, замјеника предсједника, чланове и замјенике
чланова Комисије именује Начелник
општине на период од двије године.
Члан 22.
(1) Комисија ради у сједници, а
одлуке доноси већином гласова од укупног
броја чланова.
(2) Записници са сједница о раду
Комисије чувају се у складу са важећим
прописима.
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Члан 23.
Комисија обавља следеће послове:
 прима приспјеле захтјеве за рјешавање стамбеног питања, провјерава
истинитост навода у захтјевима, по потреби врши увиђај на лицу мјеста и
утврђује вјеродостојност документације,
 израђује и објављује приједлог ранг-листе,
 прима приговоре на приједлог
ранг-листе, испитује њихову основаност и
рјешава по приговорима,
 израђује коначну ранг-листу и на
основу ње утврђује приједлог појединачних одлука за рјешавање стамбених потреба,
 врши пријем приговора против
појединачних одлука, провјеру навода у
приговорима и о томе сачињава извјештај
који са документацијом доставља Начелнику општине и
 по потреби врши и друге послове
у поступку рјешавања стамбених потреба.
Члан 24.
(1) Одлука о рјешавању стамбених
питања подносиоца захтјева доноси се у
поступку и под условима прописаним
одредбама овог Правилника.
(2) Рјешавање стамбеног питања подносиоца захтјева додјелом стана у закуп
врши се путем конкурса, на основу ранглисте.
Члан 25.
(1) Одлуку о расписивању конкурса из предходног члана доноси Начелник
општине и иста се објављује на начин
предвиђен одредбама овог Правилника.
(2) Конкурс треба да садржи:
 податке о становима који се дају
у закуп,
 доказе који се прилажу уз захтјев, а којим се доказује испуњавање
услова из конкурса,
 рок за подношење захтјева по конкурсу и
 друге потребне податке.
(3) Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине
Петрово и на интернет страници општине
Петрово.
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Члан 26.
(1) Захтјев за рјешавање стамбених
потреба подноси се Комисији у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
(2) Подносилац захтјева који учествује на конкурсу, уз захтјев прилаже
доказе о чињеницама од којих зависи примјена критеријума и мјерила за утврђивање
ранг-листе.
(3) Ако подносилац захтјева не достави доказ о стамбеној ситуацији, неће
бити рангиран.
(4) Ако подносилац захтјева не достави доказ о некој другој чињеници из
члана 6. овог Правилника неће бити бодован по том основу.
Члан 27.
(1) По извршеним провјерама навода у поднесеним захтјевима, на основу
приложене документације и извођењем
других доказа, Комисија на основу појединачно утврђених бодова, примјеном
прописаних критеријума и мјерила, израђује приједлог ранг-листе.
(2) Приједлог ранг-листе садржи:
 број, датум и правни основ израде листе,
 личне податке о подносиоцу захтјева и број бодова појединачно по критеријумима и мјерилима,
 укупан збир бодова,
 датум истицања ранг-листе на
огласној плочи,
 потпис предсједника и чланова
Комисије и
 поуку о праву на приговор.
Члан 28.
Комисија је дужна да, у року од 15
дана од истека конкурса, сачини приједлог
ранг-листе и објави је на огласној табли
општинске управе, те обавијести све подносиоце пријава, са поуком да исти имају
право приговора, који се подноси Комисији у року од осам дана од дана пријема
обавјештења, ако сматрају да нису правилно бодовани или да су неправилно признати бодови другим подносиоцима пријаве за додјелу стана.
Члан 29.
Одлуку о приговору доноси коми-
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сија у року од 8 дана од дана пријема
приговора, након чега Комисија утврђује
коначну листу приоритета, коју објављује
на огласној табли општинске управе и о
томе обавјештава све подносиоце пријава.
Члан 30.
(1) На основу коначне ранг-листе
Комисија утврђује приједлог одлуке о рјешавању стамбених питања и доставља је
Начелнику општине.
(2) Одлуку о давању стана у закуп
доноси Начелник општине.
(3) Примјерак одлуке се доставља
учесницима конкурса на које се односи, а
остали учесници конкурса се обавјештавају објављивањем одлуке на огласној
табли општинске управе.
Члан 31.
(1) Против одлуке о рјешавању стамбених потреба одређеног учесника конкурса, заинтересовани учесник конкурса
има право да поднесе жалбу, ако сматра да
је тиме повријеђено његово право.
(2) Жалба се подноси Начелнику
општине путем Комисије у року од 15 дана
од дана пријема одлуке, односно објављивања одлуке на огласној табли.
(3) Поднесена жалба задржава извршење побијене одлуке.
Члан 32.
(1) Комисија у року од 8 дана од
подношења жалбе испитује разлоге жалбе
у погледу њихове основаности, припрема
приједлоге одлуке по жалби и исту доставља Начелнику општине ради доношења коначне одлуке о рјешавању стамбених потреба.
(2) Начелник општине је дужан да
одлуку по жалби донесе у року од 15 дана
од истека рока за подношење жалбе.
Члан 33.
Против коначне одлуке о давању
стана у закуп може се поднијети тужба
Основном суду у Добоју у року од 30 дана
од дана сазнања за такву одлуку, а најкасније у року од годину дана од дана њене
коначности.
Члан 34.
(1) Коначна одлука којом се даје
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стан у закуп мора да садржи означење и
структуру стана, податке о закупцу и
поуку о правном лијеку.
(2) На основу правоснажне одлуке о
давању стана у закуп, лице коме је стан
додијељен закључује уговор о закупу
стана, у складу са законом.
(3) Уговор о закупу се закључује на
неодређено вријеме, с правом трајног и
несметаног кориштења и правом преноса у
случају смрти закупца, на члана породичног домаћинства који је заједно са закупцем користио стан.
Члан 35.
Ако учесник конкурса одбије да
прими стан који му је коначном одлуком
дат у закуп, односно ако се без оправданог
разлога не усели у тај стан у року од 30
дана од дана закључења уговора о закупу,
Начелник општине ће на приједлог Комисије, одлуку о давању стана у закуп поништити и стан ће се дати у закуп другом
учеснику конкурса, према редослиједу на
ранг-листи.
Члан 36.
(1) Уговор о закупу стана је основ
за његов откуп.
(2) Стан који се према одредбама
Закона о државним становима на којима не
постоји станарско право користи за рјешавање стамбених потреба лица из социјалних категорија не може се откупити.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 37.
На питања која овим Правилником
нису уређена примјењиваће се одредбе
важећих прописа у стамбеној области.
Члан 38.
Овај правилник ступа на снагу
осмог дана
од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-103/19
Датум: 07.05.2019.
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49.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) а у
вези са Споразумом о суфинансирању
изградње путева и уређење парцела у Туристичкој зони („Службени гласник
општине Петрово“, број: 2/19) Начелник
општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ОДБОРА
Члан 1.
Именује се грађевински одбор за
праћење провођења Пројекта „Изградња
путева и уређење парцела у Туристичкој
зони Калуђерица, Општина Петрово“ у
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саставу:
1. Јеленко Ђурановић,
2. Мира Катанић,
3. Жељко Ђурић.
Члан 2.
Грађевински одбор из члана 1. ове
одлуке задужен је за праћење провођења
Пројекта „Изградња путева и уређење
парцела у Туристичкој зони Калуђерица,
Општина Петрово“.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а бит ће објављена у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-105/19
Датум: 22.03.2019.
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