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

Број: 5  Петрово,  30.05.2012. године          Година: XX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 1. 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово ("Службени глас-
ник Општине Петрово" број: 17/06), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 25.05.2012. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О НОВЧАНИМ ПОДСТИЦАЈИМА 
ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА  
НА ОПШТИНИ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
Одобрава се исплата новчаних подсти-

цаја произвођачима млијека на општини Пет-
рово у износу од о,о3 КМ за произведени и 
мљекарама испоручени литар млијека у 2011. 
години. 

 

Члан 2. 
Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 11.407,44 КМ, распо-
редит ће  се следећим произвођачима млијека: 

 

ПЕТРОВО 
1. Јовичић Душко ............... 3451,11 КМ 

(115037 литара) 
2. Стјепановић Саво .......... 2226,63 КМ 

(74221 литара) 
 

КАКМУЖ 
1. Богићевић Раденко .......... 118,98 КМ 

(3966 литара) 
2. Ђурановић Марија ........... 900,18 КМ 

(30006 литара) 
3. Максимовић Мирко ......... 138,03 КМ 

(4601 литара) 
4. Недић Радо ....................... 363,42 КМ 

(12114 литара) 
 

КАРАНОВАЦ 
1. Јанковић Дарко ................ 697,86 КМ 

(23262 литара) 
2. Кашиковић Обрад .............. 78,63 КМ 

(2621 литара) 
3. Радовановић Драган ........ 881,43 КМ 

(29381 литара) 

 
 
4. Трифковић Милева .......... 160,86 КМ 

(5362 литара) 
5. Живковић Обрад ................ 64,47 КМ 

(2149 литара) 
 

ПОРЈЕЧИНА 
1. Ристић Бојан ................ 1403,49 КМ 

(46783 литара) 
2. Лазаревић Радован ........... 332,22 КМ 

(11074 литара) 
3. Стевић Радован ................ 426,33 КМ 

(14211 литара) 
4. Трипуновић Сретко ......... 145,32 КМ 

(4844 литара) 
5. Стевић Маринко ............... 18,48 КМ 

(616 литара) 
 

Члан 3. 
Новчана средства за исплату подсти-

цаја произвођачима млијека обезбиједит ће се 
са конта 414141-Субвенције нефинансијским 
субјектима из области пољопривреде. 

 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

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

 
 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                          

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-45/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 8. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске“, број 112/06), члана 37. Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово, број 17/06) и члана 3. Одлуке о 
изјашњавању о понудама за куповину непо-
кретности по праву прече куповине („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 8/07), 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 25.05.2012. године, донијела је  
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О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о прихватању понуде о про-
даји непокретности („Службени гласник опш-
тине Петрово“, број 14/11“)  члан 1. се мијења 
и гласи: 

„Прихвата се понуда Лазић (Недељко) 
Луке из Петрова за продају непокретности,  
означене као к.ч. број 3529 „Суво Поље“ њива 
3. класе од 11.268 m2 уписане у Посједовни 
лист број 366 КО Петрово, посједник 1/1, што 
по старом премјеру одговара парцелама 328/6 
„Суво Поље“ њива 3. класе од 415 m2, 328/7 
„Суво Поље“ њива 3. класе од 415 m2 уписане 
у зк. ул. број 37 КО Петрово-Лужани и пар-
цели 331 „Сухо поље“ њива 3. класе од 10 438 
m2 уписана у зк.ул. број 68 КО Петрово-
Лужани сувласник Лука Лазић са дијелом 1/5, 
по купопродајној цијени од 7,00 КМ/ m2.“ 
 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-46/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 8. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске“, број 112/06), члана 37. Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово, број 17/06) и члана 3. Одлуке о 
изјашњавању о понудама за куповину непо-
кретности по праву прече куповине („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 8/07), 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 25.05.2012. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о прихватању понуде о про-
даји непокретности („Службени гласник опш-

тине Петрово“, број 14/11“)  члан 1. се мијења 
и гласи: 

„Прихвата се понуда Јовић (Милан) 
Бранe из Петрова за продају непокретности,  
означене као к.ч. 3527 „Суво Поље“ њива 5. 
класе од 1.342 m2 уписана у Посједовни лист 
број 938 КО Петрово, посједник 1/1, што по 
старом премјеру одговара парцели 327/1 
„Сухо Поље“ њива 5. класе од 1342 m2 упи-
сане у зк.ул број 14 КО Петрово-Лужани, су-
власник Јовић Брано са дијелом од 1/96, по 
купопродајној цијени од 7,00 КМ/ m2. 
  

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнике општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-47/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 8. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске“, број 112/06), члана 37. Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово, број 17/06) и члана 3. Одлуке о из-
јашњавању о понудама за куповину непокре-
тности по праву прече куповине („Службени 
гласник општине Петрово“, број 8/07), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 25.05.2012. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о прихватању понуде о про-
даји непокретности („Службени гласник опш-
тине Петрово“, број 14/11“)  члан 1. се мијења 
и гласи: 

 „Прихвата се понуда Јевтић (Јован) 
Тоде из Какмужа за продају непокретности,  
означене као к.ч. 3528 „Унка“ њива 4. класе 
од 1.347 m2 уписана у Посједовни лист број 
1537 КО Петрово, посједник 1/1, што по 
старом премјеру одговара парцели 327/12 
„Унка“ њива 4. класе од 400 m2 и парцели 
328/3 „Унка“ њива 4. класе од 947 m2 

уписане 
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у зк.ул број 14 КО Петрово-Лужани, сув-
ласник Јевтић Тода у дијелу 325/2880, по 
купопродајној цијени од 7,00 КМ/ m2”. 
 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-48/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

5. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), чланa 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), члана 
2. Одлуке о поступку давања у закуп и на 
кориштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), Скупштина општине Петрово, на сјед-
ници одржаној дана 25.05.2012.  године, дони-
јела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ ЈП 

„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ“ 
ПЕТРОВО  

 
І 

ЈП „Центар за културу и образовање“ 
Петрово дају се на кориштење без накнаде, 
пословне просторије као дијелови Дома кул-
туре Петрово, изграђеног на парцели означе-
ној по новом премјеру као к.ч. број 3688/3 к.о. 
Петрово-Брђани што се по старом премјеру 
односи на парцелу 155/113 к.о. Петрово-Брђа-
ни и то: 
 

1.  у приземљу, просторије нумерисане 
према пројектној документацији као:  

- простор број 2а. – пролаз у кино салу 
од 5,04 m2, 

- простор број 2б. – пролаз у кино салу 
од 4,77 m2, 

- простор број 2ц. – техничка контрола 
од 3,65 m2 

- простор број 4. - билетарница од 
12,57 m2, 

- простор број 10. - остава од 4,63 m2, 

- простор број 11. – W.C. за инвалиде 
од 7,05 m2, 

- простор број 12. – претпростор од 
5,63 m2, 

- простор број 13. – W.C. од 1,50 m2, 
- простор број 14. – W.C. од 1,50 m2, 
- простор број 15. – W.C. од 1,50 m2, 
- простор број 16. – излаз из кино сале 

од 1,50 m2, 
- простор број 17. – претпростор од 

3,71 m2, 
- простор број 18. – W.C. од 1,75 m2, 
- простор број 19. – W.C. од 1,49 m2, 
- простор број 20. – W.C. од 1,49 m2, 
- простор број 21. – W.C. од 1,49 m2, 
- простор број 22. – контролна техни-

чка просторија  од 11,76 m2, 
- простор број 23. – остава за унутраш-

њу бину  од 35,65 m2, 
- простор број 25. – кино сала од 171,16 

m2, 
- простор број 26. – унутрашња бина од 

92,05 m2, 
- простор број 27. – пролаз за бину од 

2,09 m2, 
- простор број 28. – остава од 6,93 m2,  
- простор број 29. – остава од 5,26 m2, 
- простор број 30. – остава од 5,75 m2, 
- простор број 31. – пролаз од 5,43 m2,  
- простор број 32. – ходник од 18,29 m2, 
- простор број 33.–гардероба од 7,72 m2, 
- простор број 34.–туш кабина од 3,02m2, 
- простор број 35. – W.C. од 2,94 m2, 
- простор број 36. – W.C. од 3,56 m2, 
- простор број 37.–гардероба од 10,14m2, 
- простор број 38.–туш кабина од 2,13m2, 
- простор број 35. – W.C. од 2,94 m2, 
- простор број 55. – излаз из кино сале 

од 9,18 m2, 
- простор број 74. – економски улаз од 

2,68 m2, 
- простор број 75. – ходник и степени-

ште од 34,19 m2, 
- простор број 76. – претпростор од 

2,00 m2, 
- простор број 77. – претпростор од 

1,82 m2, 
- простор број 78. – W.C. од 1,27 m2, 
- простор број 79. – претпростор од 

1,82 m2, 
- простор број 80. – W.C. од 1,27 m2, 
- простор број 81.–гардероба од 24,87m2, 
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- простор број 82. – W.C. и туш кабина 
од 3,94 m2, 

- простор број 83. – енергетско постро-
јење од 8,95 m2, 

- простор број 84. – улаз за КУД од 
2,70 m2, 

- простор број 85. – остава за вањску 
бину од 16,50 m2, 

- простор број 86. – кафе и чајна кухи-
ња од 16,35 m2, 

- простор број 87. – вањска бина од 
78,94 m2, 

- простор број 88. – гледалиште, кафе 
дискотека од 360 m2, 

- простор број 89. – двориште од 166,25 
m2. 

- простор број 90. - агрегат од 9,95 m2, 
- простор број 91. – просторија за чи-

лере од 1,62 m2, 
 
2. на првом спрату, просторије нумери-

сане према пројектној документацији као: 
- простор број 1. – интернет клуб од 

51,82 m2, 
- простор број 2. – простор за пушаче 

од 7,57 m2, 
- простор број 3. – клуб младих од 

58,90 m2, 
- простор број 4.–канцеларија од 17,42m2 
- простор број 5. – канцеларија од 8,78 

m2, 
- простор број 6. – канцеларија од 8,30 

m2, 
- простор број 8. – ходник од 9,48 m2, 
- простор број 9. – кино пројектор од 

11,51 m2, 
- простор број 10. – ходник од 5,04 m2, 
- простор број 11. – претпростор од 

2,28 m2, 
- простор број 12. – W.C. од 2,22 m2, 
- простор број 13. – претпростор од 

2,28 m2, 
- простор број 14. – W.C. од 2,22 m2, 
- простор број 15. – галерија, балкон од 

62,86 m2 
 

ІІ 
ЈП „Центар за културу и образовање“ 

Петрово даје се без накнаде и право кориш-
ћења заједничких дијелова зграде који служе 
за редовну употребу просторија из члана 1. 
ове одлуке и то:  

 

1. у приземљу просторије нумерисане 
према пројектној документацији као: 

- простор број 1.- вјетробран од 8,21 m2  
- простор број 2. – фоаје са гардеробом 

од 71,62 m2 
- простор број 5. - ходник од 4,15 m2  
- простор број 6.-претпростор од 2,77 m2, 
- простор број 7. - W.C. од 1,62 m2, 
- простор број 8. - претпростор од 2,77m2, 
- простор број 9. - W.C. од 1,62 m2, 
- простор број 39. – улаз и степениште 

од 14,29 m2, 
- простор број 40 - ходник од 7,75 m2, 
- простор број 43. - претпростор од 1,92 

m2, 
- простор број 44. - W.C. од 1,34 m2, 
- простор број 61. – пролаз и степени-

ште од 14,32 m2, 
- простор број 63. - пролаз од 4,07 m2, 
- простор број 64. - претпростор од 3,26 

m2, 
- простор број 65. - W.C. од 1,39 m2, 
- простор број 66. - W.C. од 1,35 m2, 

 
 2. на првом спрату, просторије нумери-
сане према пројектној документацији као: 

- простор број 7. – степениште од 14,32 
m2, 
 

ІІІ  
 Давањем на кориштење пословних 
просторија, корисник не стиче право власни-
штва у смислу одредаба Закона о стварним 
правима.  

Корисник некретнине може даље да-
вати пословне просторије из члана 1. ове од-
луке на повремено кориштење и употребу, 
оним правним субјектима чија дјелатност 
рада је иста или слична дјелатностима рада 
корисника некретнине, уз обавезу закључи-
вања уговора.  

 
ІV 

Пословне просторије из члана 1. ове 
одлуке дају се на период од двије године без 
накнаде. 
 

V 
 ЈП „Центар за културу и образовање“ 
Петрово сносиће трошкове комуналних услу-
га и друге трошкове (ел. енергија, гријање, 
вода, одвоз смећа и др.) који настану кори-
штењем пословних просторија из члана 1. ове 
одлуке. 
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VІ 
 Међусобна права и обавезе по основу 
коришћења пословних просторија из члана 1. 
ове одлуке  ближе ће се регулисати уговором. 
 

VІІ 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-49/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово ("Службени глас-
ник Општине Петрово" број: 17/06), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 25.05.2012.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за закључење Уго-
вора о пружању здравствених услуга, између 
Општине Петрово и ЈЗУ Дом здравља "Озрен" 
Петрово, а који се односи на пружање здрав-
ствене заштите пензионерима општине Пет-
рово без наплате партиципације за примарни 
и дијелом секундарни ниво здравствене заш-
тите. 

 

Члан 2. 
За потписивање уговора овлашћује се 

начелник општине. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-50/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. 

Статута општине Петрово ("Службени глас-
ник Општине Петрово" број: 17/06), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 25.05.2012. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТА-
ВА ЗА ФОНД ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ 

 
Члан 1. 

 Одобравају се новчана средства из бу-
џета општине  у износу од 7.500,00 КМ на 
име Фонда Омладинске банке, за пројекте не-
формалних група младих у општини Петрово 
у сарадњи са Фондацијом Мозаик која ће од 
УСАИД–а обезбиједити исти износ средстава. 
 

Члан 2. 
 Новчана средства из члана 1. ове од-
луке биће обезбијеђена  са конта 372200 – Бу-
џетска резерва, а књижит ће се на конто 
415229 – Остали текући грантови – Фонд Ом-
ладинске банке. 
 

Члан 3. 
За реализацију ове одлуке задужује се 

начелник општине. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-51/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово ("Службени глас-
ник Општине Петрово" број: 17/06), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 25.05.2012. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗГРАДЊИ АНТЕНСКОГ СТУБА 
 

Члан 1. 
 Одобрава се изградња антенског стуба 
за потребе Радија Републике Српске - студио 
Петрово, на локацији означеној као к.ч. број: 
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2361/1 "Пландиште" њива, уписана у посје-
довни лист  број 645 за к.о. Петрово. 
 

Члан 2. 
 Новчана средства за реализацију ове 
одлуке у износу до 6.000,00 КМ, обезбиједит 
ће се  са буџетске резерве, а утрошит ће се за 
набавку и уградњу једног бетонског стуба  од 
18 метара са држачем за антену, та за плаћање 
трошкова електро енергетске сагласности и 
прикључка на електро мрежу. 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-52/12 
Датум: 28.05.2012.  
___________________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово ("Службени глас-
ник Општине Петрово" број: 17/06), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 25.05.2012. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У 
УПРАВНИМ И НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА  

 
Члан 1. 

 Члановима Управних и Надзорних од-
бора у јавним предузећима и установама, за 
рад у овим органима припада право на нак-
наду или дневницу за присуство сједници 
органа на терет материјалних трошкова пос-
ловања јавног предузећа, односно установе, у 
висини под условима и на начин ближе 
утврђен овом одлуком. 
 

Члан 2. 
 У јавним предузећима и установама 
која запошљавају више од пет запослених, 
предсједницима Управних и Надзорних од-

бора  припада право на накнаду у износу од 
70,00 КМ, а члановима по 50,00 КМ, за свако 
присуствовање сједници. 
 У јавним предузећима и установама  
која запошљавају до пет запослених, предсје-
дницима и члановима Управних и Надзорних 
одбора припада право на накнаду у износу 
пуне дневнице за службени пут у Босни и 
Херцегвини, за свако присуствовање сједни-
ци. 
 

Члан 3. 
 Право на накнаде из члана 2. oве од-
луке припада од дана конституисања органа 
па до истека мандата, односно од дана име-
новања па до престанка  обављања дужности 
предсједника или члана органа. 
 

Члан 4. 
 Новчана накнада из члана 2. oве одлу-
ке исплаћиваће се најкасније у року од осам 
дана од дана одржавања сједницу Управног, 
односно Надзорног одбора. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука се примјењује на предузећа 
и установе чији је оснивач општина Петрово, 
а која нису извршила власничку трансфор-
мацију и упис у судски регистар промјене об-
лика  организовања. 
 

Члан 6. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да се примјењује Одлука о висини 
накнаде за рад у Управним и Надзорним 
одборима јавних предузећа и установа, број 
01-022-83/06 коју је Скупштина општине 
Петрово донијела 19.07.2006. године („Служ-
бени гласник општине Петрово“ број 08/06). 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-53/12 
Датум: 28.05.2012.  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 12. б. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине 
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Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 26. став 1. Одлуке о локалним 
путевима и улицама („Службени гласник општине Петрово“ број 5/07), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 25.05.2012. године, доноси  

  
П Л А Н 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У 2012. ГОДИНИ  
 

 План одржаваља локалних путева и улица на простору  општине  Петрово у 2012. години, 
сачињен је по мјесним заједницама и путним правцима. 
 План обухвата неопходне радове на насипању каменог материјала на макадамске путне 
правце, прочишћавање одводних канала као и санацију асфалтног дијела појединих путних 
праваца, а у складу са буџетом планираним средствима за 2012. годину. 
    Планом  је предвиђена поправка и санација следећих путних праваца : 
 

МЗ  КАРАНОВАЦ   

Ред.број Путни правац 

Врста радова 

Извожење и разгртање  
ровљеног камена у 

количини 

Чишћење 
одводног канала у 

дужини од  
1.  Пут уз Прењу 80 m3   1.000 m 
2.  Пут за Грабову косу 50 m3   - 
3.  Пут за Раковиће 100 m3   - 

4.  
Пут за Сочковац преко Субашиног 
потока 

80 m3   500 m 

5.  Пут за мјесно гробље  30 m3 200 m 
укупно 340 m3  1.700 m 

 

      МЗ  СОЧКОВАЦ 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 

Санација 
асфалтног 
дијела у 
површини 

Извожење и 
разгртање  
ровљеног 
камена у 
количини 

Чишћење 
одводног канала у 

дужини од 

1. Пут за мјесно гробље  „Зарићи“ - 60 m3   - 

2. 
Пут од Кисељака, кроз Савановиће до 
Сарића 

- 90 m3   - 

3. Пут за мјесно гробље „Поповићи“ - 50 m3   - 

4. 
Пут Сочковац- Какмуж преко Врле 
стране 

- 80 m3   600 m 

5. Пут преко глиништа за Петровиће - 50 m3   300 m 

6. 
Пут прелаз преко пруге- раскршће 
Велика и Мала ријека 

130 m2  - - 

укупно 130 m2 330 m3  900 m  
 

Поред ових радова, у МЗ Сочковац санирати одроне на путу које је проузроковала 
Сочковачка ријека. Санацију извршити постављањем подзида од крупног камена те прочистити 
корито ријеке у дужини од 1000 m.   
 

    МЗ   КАКМУЖ  

Ред.број Путни правац 

Врста радова 

извести и разгрнути  
ровљени камен у количини 

Чишћење 
одводног канала у 

дужини од 
1. Пут Центар-Мекиљица - 600 m 
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2. Пут за Волујак - 700 m 
3. Пут кроз Алексиће и Слатину - 700 m 
4. Пут за мјесно гробље „Поточани“  50 m3   - 
5. Пут за Петковиће 80 m3 - 
6. Пут за Сочковац преко Врле стране 

 
400 m 

укупно 130 m3 2.400 m 
 

МЗ ПЕТРОВО 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 
 

Извожење и разгртање  
ровљеног камена у 

количини 

Чишћење 
одводног канала у 

дужини од 
1. Пут за мјесно гробље „Брђани“ 100 m3  - 

2. Пут за Блажиће 50 m3   - 

3. Улица Николе Тесле 50 m3   - 
4. Улица Видовданска 40 m3  - 

5. Пут до привремене депоније отпада 70 m3   - 
6. Пут за Ораховицу - 600 m 
7. Улица Светосавска  - 300 m 

8. 
Ул. Краља Драгутина (неасфалтирани 
дио улице) 

50 m3 - 

9.  Пут Савићи- Лужанско гробље 30 m3  - 
10. Улица Вељка Вуковића 

 
400 m 

11. 
Насеље Колона–плато поред стамбене 
зграде А-1 

50 m3 
Ризле  

 

укупно 390 m3 
камена 

50 m3   Ризле  1.300 m 

 

      МЗ  ПОРЈЕЧИНА 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 

Извожење и разгртање  
ровљеног камена у 

количини 

Чишћење 
одводног канала у 

дужини од 
1. Пут уз Поникву 70 m3   - 
2. Пут за Бјелане  100 m3   200 m 
3. Пут за Бјелане кроз Марјановиће 50 m3 - 
4. Пут Мрачај-Селиште-Којићи 100 m3 300 m 

5. 
Пут за Миричину  100 m3  

ризле
  

700 m 

6. Пут Молитвиште-Ђукићи     30 m3   - 
7. Пут за Лужане 20 m3 - 

укупно 370 m3 
камена 

100 m3     
ризле 1.200 m  

 

МЗ  КРТОВА 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 

Санација 
асфалтног 
дијела пута 
у површини 

Извожење и 
разгртање  

ровљеног камена 
у количини 

Чишћење 
одводног 
канала у 
дужини од 

1. Пут  Кртова-Порјечина 391 m2  - 1.000 m 

2. 
Пут уз рјечицу Киковачу за 
Ђурановиће и Јовиће 

- 70 m3  - 

укупно 391 m2 70 m3 1.000m 
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МЗ  КАЛУЂЕРИЦА 

Ред.број Путни правац 

 
Врста радова 

Санација 
асфалтног 
дијела 
пута у 

површини 

Извожење и 
разгртање  
ровљеног 
камена у 
количини 

Чишћење 
одводног 
канала у 
дужини од 

1. Пут  М.Киковац-Ровине-Врела -  120 m3   400 m 
2. Пут  Калуђерица-Наруци-Врела - 180 m3   400 m  
3. Пут Калуђерица-Ступари 410 m2  - 800 m 

укупно 410 m2 300 m3 1.600 m 
 

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА 

Ред.број МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

Врста радова 
 

Санација 
асфалтног 
дијела пута 
у површини  

Извожење и 
разгртање  
ровљеног 
камена у 
количини 

Чишћење 
одводног 
канала у 
дужини од 

Санација 
одрона на 
путу уз 

обалу ријеке 
и чишћење 
корита 
ријеке 

1. КАРАНОВАЦ - 340 m3  1.700 m - 
2. СОЧКОВАЦ 130 m2 330 m3  900 m  1000 m 
3. КАКМУЖ - 130 m3 2.400 m - 

4. ПЕТРОВО - 390 m3 
камена 

50 m3   Ризле 
1.300 m - 

5. ПОРЈЕЧИНА - 370 m3 
камена 

100 m3     
ризле 1.200 m  - 

7. КАЛУЂЕРИЦА 410 m2 300 m3 1.600 m - 
6. КРТОВА 391 m2 70 m3  1.000 m - 

УКУПНО 931 m2  

1.930 m3 

ровљеног 
камена 

150 m3     
ризле 

9.400 m 1000 m 

 
План ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у Службеном 

гласнику општине Петрово. 

                                                                           
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                

                                      Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-54/12 
Датум: 28.05.2012.  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
11. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во («Службени гласник општине Петрово» 
број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 25.05.2012. го-
дине, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјеш-

тај о раду Народне библиотеке у Петрову 
за 2011. годину, број  01/1-620-11/11 од 
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20.01.2011. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-55/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Петро-
во» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 25.05. 
2012. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО ЗА 2011. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извје-

штај о раду ЈКП „Вода“ Петрово за 2011. 
годину, број  189/12 од 08.05.2012. године, 
који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-56/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во («Службени гласник општине Петрово» 
број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 25.05.2012. 
године, донијела је  

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ ЈУ 

„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ 
ПЕТРОВО ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Скупштина општине усваја Извјеш-
тај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Петрово за 2011. годину, број  02-530-
145/12 од 23.04.2012. године, који је саста-
вни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-57/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Петро-
во» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 25.05. 
2012. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПЕТ-
РОВО“ ПЕТРОВО ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Скупштина општине усваја Извјеш-
тај о раду Туристичке организације „Пет-
рово“ Петрово за 2011. годину, број  37/12 
од 10.04.2012. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-58/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 



Страна 11 - Број 5          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО     Сриједа, 30.05.2012. године 
 

15. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 25.05. 
2012. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИ-
НИЦЕ ПЕТРОВО ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Скупштина општине усваја Извје-
штај о раду Добровољне ватрогасне једи-
нице Петрово за 2011. годину, број  99/12 
од 26.04.2012. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-59/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), а након разматрања  
Информације о стању у области пољо-
привреде и земљорадничког задругарства 
на подручју општине Петрово, Скупштинa 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 25.05.2012. године, донијела је сле-
дећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о стању у обла-
сти пољопривреде и земљорадничког зад-
ругарства на подручју општине Петрово, 

број: 03-30-1-33/12 од 04.05.2012. године и 
прихвата је. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-9/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

17. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), а након разматрања  Ин-
формације о стању у области јавног инфо-
рмисања на подручју општине Петрово, 
Скупштинa општине Петрово, на сједници 
одржаној дана 25.05.2012. године, донијела 
је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о стању у об-
ласти јавног информисања на подручју 
општине Петрово, број: 03-30-1-34/12 од 
04.05.2012. године и прихвата је. 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-013.2-10/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

18. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), а након разматрања  
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Информације о стању у области шумарства 
на подручју општине Петрово за 2011. Го-
дину, Скупштинa општине Петрово, на сје-
дници одржаној дана 25.05.2012. године, 
донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом  о стању у обла-
сти шумарства на подручју општине Пет-
рово за 2011. годину, број: ІІ-40/2012 од 
27.03.2012. године и не прихвата је, јер не 
садржи довољно података на основу којих 
би се Скупшттина упознала са стањем у 
овој области. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-11/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

19. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во («Службени гласник општине Петрово» 
број 17/06), а након разматрања  пријед-
лога Одлуке о одобравању новчане помоћи 
ЗЗ „Јединство-Озрен“ Петрово, Скупштинa 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 25.05.2012. године, донијела је следе-
ћи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово тра-
жи од Начелника општине и Администра-
тивне службе општине да сачине и Скупш-
тини општине поднесу приједлог крите-
рија за расподјелу средстава са конта 
414140 – Субвенција нефинасијским субје-
ктима. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће обја- 

вљен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-12/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

20. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самојправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05), члана 56. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), а у складу са Одлуком Начел-
ника општине Петрово о проглашењу мје-
сеца чистоће на подручју општине Пет-
рово број 01-014-1-71/12, („Службени глас-
ник општине Петрово“ број 3/12), начел-
ник општине Петрово, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА И 

МЕНАЏЕРА ПРОЈЕКТА: „АПРИЛ 
МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ 2012“ 

 

I 
 Именује се пројектни тим/управни 
одбор пројекта „Април – мјесец чистоће 
2012“ у општини Петрово за 2012. годину 
у саставу: 

1. Синиша Стјепановић, предсјед-
ник Управног одбора, 

2. Споменка Петковић, менаџер 
пројекта/ планирање и координација,  

3. Габријела Гојковић, админи-
страција пројекта, 

4. Зоран Трифковић, мониторинг и 
евалуација, координатор, 

5. Бојана Ристић, мониторинг и ева-
луација, координатор, 

6. Небојша Трифковић, мониторинг 
и евалуација, координатор, 

7. Игор Лазић, организација чишће-
ња и уређења околине, координатор са 
представницима мјесних заједница и не-
владиних организација, 

8. Слађана Лазаревић, промоција, 
пропаганда и анимирање,  

9. Владо Р. Симић, дизајн  и израда 
промотивног материјала, 

10. Весна Петровић, финансије и ра- 
чуноводство, 

11. Бобан   Панић,   директор   ЈКП  
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12. „Вода“. 
 

II 
 За менаџера пројекта именује се 
Споменка Петковић дипл.економиста, са-
мостални стручни сарадник у Одсјеку за 
планирање и развој. 
 
 

III 
 Задатак Управног одбора и мена-
џера пројекта је да координирају све ак-
тивности утврђене пројектом са носиоцима 
пројеката, контролишу употребу одобре-
них средстава, одржавају јавне састанке у 
вези са пројектом, управљају цјелокупним 
пројектом и о свему извјештавају начел-
ника општине. 
 

IV 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, a биће објављено у Службеном 
гласнику општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-4-14/12 
Датум: 11.04.2012.  
_______________________________________________________ 

 21. 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), начел-ник општине Петро-
во, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ 

НАМЈЕНА 
 

Члан 1. 
            Одобрава се отварање рачуна посе-
бних намјена за пројекте Туристичке орга-
низације  „Петрово“ (организациони код 
380920). 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-75/12 
Датум: 18.04.2012.  
_______________________________________________________ 

 22. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава  

Народној библиотеци Петрово за мјесец 
април 2012. године  (организациони код 
08180056), како слиједи: 
 1. са конта број 412631 – Расходи по 
основу утрошка бензина (500,00 КМ) на 
конто број 511337 – Издаци за набавку ос-
тале комуникацијске опреме (250,00 КМ), 
на конто број 511362 – Издаци за набавку  
школских и библиотечких књига (250,00 
КМ). 
 2. са конта број 412614 – Расходи по 
основу превоза  личним возилима на слу-
жбеним путовањима у земљи (200,00 КМ) 
на конто број 412533 – Расходи за текуће 
одржавање комуникационе опреме. 

 
Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду, финансије и дру-
штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије.                                                 

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-74/12 
Датум: 18.04.2012.  
_______________________________________________________ 

 23. 
На основу члана 43.  и 72. Закона о 

локалној самојправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05), и члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), те члана 2. Рјешења о име-
новању надзорног одбора за израду студије 
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водоснабдијевања, број 02-014-4-42/10 од 
21.12.2010. године, Надзорни одбор за из-
раду студије водоснабдијевања на радном 
састанку одржаном дана 18.04.2012. го-
дине, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
О ОДАБИРУ ПРИОРИТЕТНОГ 

ПРОЈЕКТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ  
У 2012. ГОДИНИ 

 

I 
 На основу документа „Студија во-
доснабдијевања општине Петрово“, доноси 
се одлука о одабиру приоритетног пројекта 
за имплемантацију у 2012. години и то 
„Пројекат реконструкције главног транс-
портног цјевовода од насеља Какмуж до 
Петрова“. 
 

 

II 
 Одлука ступа на снагу даном до-
ношења, a објавиће се у Службеном глас-
нику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-76/12 
Датум: 19.04.2012.  
_______________________________________________________ 

 24. 
На основу чланова 72. став 3. Зако-

на о локалној самоуправи (“Службени гла-
сник Републике Српске“, бр: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 8. тачка 2. Посебног 
колективног уговора за запослене у обла-
сти локакне самоуправе Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 114/07) начелник општине Петрово, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИ-
ЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о платама запосле-
них у Општинској административној слу-
жби општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 2/08, 7/08, 10/08, 

1/09, 8/10, 13/10 и 1/12) у члану 3. тачка г) 
мијења се и измијењена гласи 
 г) инспектору за храну .............. 10%  
  

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-80/12 
Датум: 24.04.2012.  
_______________________________________________________ 

 25. 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 56. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), Начелник  општине Петрово 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ РАДНОГ ДАНА 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се да је 28. 
април 2012. године (субота) радни дан за 
све запослене у Административној служби 
општине Петрово, те Стручној служби 
Скупштине општине. 
 Радним даном из става 1. овог члана 
одрађује се нерадни дан од 13.01.2012. 
године. 
 Истог дана, биће реализована акција 
„Април, мјесец чистоће 2012“ и то на 
уређењу околине зграде општине. 
 Поред присуства, обавеза радника је 
да на акцију донесу одговарајући алат, 
ради  уређења простора око општине. 
 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у Службеном глас-
нику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-79/12 
Датум: 24.04.2012.  
_______________________________________________________ 
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26. 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 
О Д Л У К У 

О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за разматрање 

захтјева за једнократне новчане помоћи 
појединцима у саставу: 

1. Синиша Стјепановић, предсјед-
ник комисије, 

2. Јово Николић, члан комисије, 
3. Игор Лазић, члан комисије, 
4. Трифковић Небојша, члан коми-

сије, 
5. Трифковић Стојанка, члан коми-

сије. 
 

Члан 2. 
             Задатак комисије из члана 1. ове 
одлуке је да разматра захтјеве за једно-
кратну новчану помоћ појединцу, сачини 
приједлог одлуке, дописа и достави начел-
нику општине.                                                 

 
Члан 3. 

 Комисија из члана 1. ове одлуке се 
именује за 2012. годину. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-108/12 
Датум: 22.05.2012.  
_______________________________________________________ 

 27. 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава  

ЈП „Центар за културу и образовање“ Пе-
трово (организациони код 00380500), у из-
носу од 3.100,00 КМ, са конта број 412900 
– Остали непоменути расходи на конто 
412100 – Расходи по основу закупа. 

 
Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и 
финансије.                                                 

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-113/12 
Датум: 23.05.2012.  
_______________________________________________________ 

 28. 
На  основу  члана  1.  Закона  о  јав-

ним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гланик БиХ“, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10), Упутство о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ 17/06), Начелник опш-
тине Петрово д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НА-
БАВКЕ ЗА НАБАВКУ РОБА: „УРЕЂЕЊЕ 
СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА У МЗ 

КАРАНОВАЦ“ 
 

Члан 1. 
 Приступа се поступку јавне набавке 
за набавку радова: „Уређење споменика 
палим борцима у мз Карановац“. 
 

Члан 2. 
 Задужује се Комисија за предметну 
набавку да у складу са Законом о јавним 
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набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09, 60/10.), и Закона о измјенама Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 12/09) проведе процедуру за 
набавку из члана 1. и предложи 
најповољнијег понуђача за наведену 
набавку. 
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-31/12 
Датум: 25.05.2012.  
_______________________________________________________ 

 29. 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава  

у износу од 3.200,00 КМ Народној биб-
лиотеци Петрово за мјесец мај 2012. Го-
дине  (организациони код 08180056) са 
конта: 
 412112 – Расходи по основу закупа 
(2.100,00 КМ), 
 412790 – Расходи за одржавање 
књижевних вечери (600,00 КМ), 
 412242 – Расходи за услуге преме-
штаја  и селидбе (500,00 КМ), на конто 
број  
 511360 – Издаци за набавку опреме 
за образ., науку, културу и спорт (3.200,00 
КМ). 

 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и 
финансије.                                                 

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-114/12 
Датум: 28.05.2012.  
_______________________________________________________ 

 30. 
На основу члана 72. став 3. а у вези 

са чланом 43. став 1. алинеја 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана  56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06) Начелник општине 
доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИ-
ЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАД-
НИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ 
СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Админи-
стративне службе општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 
10/10 - Пречишћени текст, 12/10, 4/11 и 
3/12) у члану 8. тачка 1.1. мијења се и 
гласи: 

„1.1.Самостални стручни сарадник за 
грађење 

Опис послова и задатака: 
-учествује у припреми просторно планске 
документације и стара се за досљедну при-
мјену планова,  
-учествује у припреми документације за 
пројектовање и на имплементацији проје-
ката које финасира Општина 
-врши теренски увиђај и припрема доку-
ментацију потребну за издавање локациј-
ских услова, 
-издаје изводе из просторно-планске доку-
ментације, 
-предузима радње и координира рад на 
изради урбанистичко техничких услова  за 
издавање локацијских услова,  
-израђује документ локацијски услови за 
изградњу објеката, 
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-предузима радње управног рјешавања по 
захтјевима за издавање одобрења за гра-
ђење,  
-уз одобрење начелника одјељења, оства-
рује сарадњу са овлаштеним правним суб-
јектима, комисијама за технички преглед 
објеката те предузима радње за израду рје-
шења о употребној дозволи, 
-инвеститорима даје комплетне информа-
ције о могућности градње, трошковима из-
давања дозвола, роковима у којима је 
могуће ријешити предмет и другим пита-
њима која се могу појавити у поступку 
издавања дозвола, 
-помаже странкама у припреми и компле-
тирању захтјева за локацијске услове, гра-
ђевинске и употребне дозволе, 
-ступа у контакт са екстерним сарадни-
цима да добије потпуну информацију о по-
требним активностима и документацији за 
рјешавање захтјева, 
-води евиденцију управних предмета и 
других пристиглих захтјева у Одјељење и 
упозорава обрађиваче предмета на рокове, 
-води рачуна о благовременој достави рје-
шења и других аката, 
-предлаже позитивне промјене у проце-
дурама издавања дозвола које произилазе 
на основу сарадње са инвеститорима, 
-припрема обрасце захтјева из домена одје-
љења, 
-припрема елементе за водиче о проце-
дурама издавања дозвола из домена одје-
љења и стара се да водичи увијек буду 
доступни за грађане, 
-обавља и друге послове из дјелокруга 
рада  одјељења. 
 

Сложеност послова: 
Најсложенији. 
Службено звање: 
Самостални стручни сарадник. 
Посебни услови за обављање: 
Висока стручна спрема, VII степен шко-
лске спреме, грађевинског, архитектонског 
геодетског или геолошког смјера, најмање 
двије године радног искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у органима 
управе, познавање рада на рачунару, (Мi-
crosoft Office i AutoCAD), возачка дозвола 
Б категорије и способност за добру кому-
никацију са грађанима. 
Број извршилаца: 

Један (1).“ 
 

Члан 2. 
 У члану 8. у тачки 1.3. брише се 
алинеја 4. а алинеје 5,6,7,8,9,10,11 и 12. 
постају алинеје 4,5,6,7,8,9,10 и 11.  
 

Члан 3. 
У члану 8.  тачка 1.7. мијења се и 

гласи: 
„1.7.Самостални  стручни сарадник за 

просторно планирање и заштиту животне 
средине  

Опис послова и задатака:  
-примјењује одредбе Закона о уређењу 
простора и грађењу и подзаконских аката 
из ове области 
-учествује у припреми просторно планске 
документације, прати израду и указује на 
потребу ревизије  исте,  
-предлаже одлуке које се односе на про-
сторно уређење и изградњу, 
-припрема и креира податке у електронској 
форми за вођење јединственог информа-
ционог система (ГИС) о простору,  одго-
вара за квалитет уноса, обраде, презенто-
вање и размјену података, 
-учествује у припреми пројектних задатака 
и имплементацији пројеката које финан-
сира Општина   
-примјењује одредбе Стратегије заштите 
природе РС и Закона о заштити природе, 
као и подзаконских аката донесених у 
складу са овим Законом,   
-анализира стање у области кориштења 
природних ресурса,  и учествује у изради 
одлука из тог домена  
-организује, обавља и координира актив-
ности на заштити природних подручја и 
припреми пројеката из тог домена,  
-евидентира заштићена подручја,  обезбје-
ђује очување природних вриједности и 
културно-историјског насљеђа на подручју 
Општине и припрема акта о стављању под 
заштиту одређеног културног и природног 
добра  
-примјењује одредбе закона и подзако-
нских аката из области заштите животне 
средине 
-води управни поступак за издавање еко-
лошких дозвола и одобравања планова ак-
тивности који су у надлежности Општине, 
те  осигурава учешће јавности у поступку 
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процјене утицаја на животну средину у 
поступку издавања еколошке дозволе, 
-сарађује са министарствима, институ-
цијама и невладиним организацијама с 
циљем побољшања квалитета вода и жи-
вотне средине уопште 
-координира припрему, израду и импле-
ментацију пројеката заснованих на лока-
лном  еколошком плану 
-прати развој најбоље доступних техника 
за потребе интегрисаног спречавања и 
контроле загађења животне средине,  
-припрема приједлоге за спровођење енер-
гетске ефикасности, искоришћавање обно-
вљивих извора енергије и заштите животне 
средине,  
-води регистар о погонима, постројењима 
и загађивачима на простору Општине 
-координира и учествује у изради акци-
оних планова у области управљања кому-
налним отпадом, као и опасним и нео-
пасним отпадом, 
-обавља и друге послове из дјелокруга 
рада одјељења. 
 

Сложеност послова: 
Најсложенији. 
Службено звање: 
Самостални стручни сарадник. 
Посебни услови за обављање: 
VII степен стручне спреме –архитектонски  
факултет, најмање  (1)  година радног ис-
куства у траженом степену образовања, 
положен стручни испит за рад у органима 
управе, познавање рада на рачунару (про-
грамски пакет  Microsoft Office; AutoCAD),  
познавање енглеског језика и возачка доз-
вола Б категорије. 
Број извршилаца: 
Један (1) „ 
 

Члан 4. 
У члану  9. у тачки 1.2 мијења се те-

кст „Самостални стручни сарадник за 
пољопривреду, шумарство, водопривреду 
и заштиту животне средине“ у текст који 
гласи: 

„Самостални стручни сарадник за 
пољопривреду, шумарство и водопри-
вреду“.  
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу осмог дана 

од     дана    објављивања    у    Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-118/12 
Датум: 29.05.2012.  
_______________________________________________________ 

 31. 
На основу члана 1., члана 2. став 2., 

члана  7., члана  8. став 1. алинеја г) и чла-
на  15. Закона о заштити становништва од 
заразних болести (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 14/10), члана 43. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине 
Петрово (“Службени гласник општине Пе-
трово“, број 17/06), Начелник општине Пе-
трово,  д о н о с и: 

 
Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМАТС-
КОЈ ПРОЉЕТНОЈ  ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

2012. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
У циљу заштите становништва и 

јавно-здравственог интереса  од појаве и 
ширења заразних болести и фактора здрав-
ствених ризика које преносе мишеви и 
глодари, наређује се вршење обавезне  
опште систематске прољетне дерати-
зације на подручју општине Петрово  у 
2012. години (у даљем тексту: општа 
прољећна дератизација). 

 
Члан 2. 

Општа прољећна дератизација сп-
роводи се у оквиру програма мјера здравс-
твене заштите становништва од заразних 
болести. 

Општу прољећну дератизацију из-
вршити у временском периоду од друге 1/2 
мјесеца априла до прве 1/2 мјесеца маја 
2012. године. 

 
Члан 3. 

Општом прољећном дератизацијом 
обухватити све објекте и јавне површине  
на подручју општине Петрово, и то: 
-зграду Административне службе и објекте 
којима газдује општина; 
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-образовне и вјерске објекте; 
-објекте државних и приватних предузећа; 
-објекте приватних услужних, трговин-
ских, занатских и угоститељских радњи а  
нарочито оних који се баве производњом, 
складиштењем и прометом животних  на-
мирница; 
-стамбене објекте и приватне посједе; 
-јавне површине; 
-канализациону мрежу; 
-депоније смећа; 
- све остале субјекте/објекте и друга мјеста 
на којима постоји могућност размножа-
вања глодара. 
 

Члан 4. 
Општу прољећну дератизацију ће 

извршити овлашћенo лице (здравствена 
установа или друго правно лице) у даљем 
тексту:  „извођач“, који испуњава пропи-
сане услове у погледу кадра, простора и 
опреме. 

Извођач мора имати  рјешење о 
испуњавању прописаних услова Министа-
рства здравља и социјалне заштите Репуб-
лике Српске.  

Избор извођача врши надлежни ор-
ган општине Петрово. 
  

Члан 5. 
Трошкове услуга опште прољећне 

дератизације: 
-за канализациону мрежу, депоније и јавне 
површине сносе предузећа која њима уп-
рављају; 
-за водотоке, образовне и социјалне уста-
нове, као и објекте  јавних институција 
сноси Општина; 
-за пословне и помоћне просторије преду-
зећа, трговинских, угоститељских и занатс-
ких радњи а нарочито оних који се баве 
производњом, складиштењем и прометом 
животних намирница, сносе лица која оба-
вљају пословну дјелатност; 
-за стамбене и пословне објекте, подруме, 
таване и складишта, те дворишта наведе-
них објеката сносе заједнице етажних вла-
сника; 
-за породичне куће (домаћинства) и прива-
тне посједе сносе власници; 
-за жељезничке и аутобуске станице и 
средства јавног превоза сносе правна лица  

која њима управљају; 
-за сва друга мјеста и/или објекте на који-
ма постоји оправдан разлог за примјену 
дератизације сносе власници. 
 

Члан 6. 
О извођењу опште прољећне дера-

тизације извођач је дужан најмање 7 (се-
дам) дана раније обавјестити субјекте/ 
правна лица и грађане општине Петрово 
путем средстава јавног информисања, пла-
катирањем или на други прикладан начин. 
 

Члан 7. 
Грађани су дужни да се придржа-

вају препорука и упутстава  извођача и да 
пруже помоћ приликом спровођења опште  
прољећне дератизације. 
 

Члан 8. 
Приликом извођења опште прољећ-

не дератизације извођач је обавезан пре-
дузимати све мјере заштите здравља  из-
вођача, грађана и корисних животиња, жи-
вотне и радне средине.  
                                                                           

Члан 9. 
Надзор над спровођењем опште 

прољећне дератизације од стране извођача, 
вршит ће Здравствено-санитарна инспек-
ција општине Петрово. 
 

Члан 10. 
Обављање опште прољећне дерати-

зације код субјеката на подручју општине 
Петрово од стране правних лица која нису 
изабрана за даваоца услуга од стране на-
длежног органа општине Петрово, Здрав-
ствено-санитарни инспектор може прихва-
тити под следећим условима: 
а) да извођач опште прољећне дерати-
зације има рјешење о испуњавању пропи-
саних услова Министарства здравља и со-
цијалне заштите Републике Српске; 
б) да је уговор између субјекта и извођача 
склопљен прије почетка опште прољећне 
дератизације и да постоје докази о ранијем 
извођењу најмање једне дератизације од 
стране тог извођача; 
д) да се општа прољећна дератизација код 
субјекта обавезно обави у временском пе-
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риоду предвиђеном за општу прољећну 
дератизацију. 
 

Члан 11. 
Примједбе и приговоре на квалитет 

извршене опште  прољећне дератизације   
у   току    периода вршења исте, 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 („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
14/10). 
 

Члан 13. 
Ова Наредба ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена на огласној 
табли и у Службеном  гласнику општине 
Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-3-1/12 
Датум: 17.04.2012.  
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