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1. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 5. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07 и 109/12),а у вези са 

чланом 67. Закона о библиотечкој дјела-

тности (,,Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 52/01, 39/03 и 112/08), члана 37. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 17/06 и 3/14), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 14.05.2014. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 
 

Члан 1.  

 У Одлуци о усклађивању оснива-

чког акта Народне библиотеке у Петрову 

број 01-022-17/14 („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 3/14) у члану 4. 

став 3. брише се. 
 

Члан 2. 

 У члану 5. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Народне библиотеке у Пе-

трову, став 2. брише се. 
 

Члан 3. 

 Члан 12. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Народне библиотеке у 

Петрову мијења се и гласи: 

 „Скупштина општине Петрово као 

оснивач улаже новчана средства у износу 

од 10.000,00  конвертибилних марака за ре-

гистрацију и почетак рада библиотеке“. 
 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог да-

на од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-36/14 

Датум: 14.05.2014.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) члана 6. Закона о гробљима и 

погребној дјелатности («Службени гласник 

Републике Српске», број 31/13 и 6/14) и 

чланa 37. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број 

17/06 и 3/14), Скупштина општине Петро-

во, на сједници одржаној дана  14.05.2014.  

године, донијела   је  
 

О Д Л У К У 

О ГРОБЉИМА И  ПОГРЕБНОЈ 

ДЈЕЛАТНОСТИ    

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се услови за 

изградњу гробља, гробница и надгробних 

споменика и уписа података на њима, на-

чину управљања, уређивања и одржавања 

гробља, преносу посмртних остатака до 

гробља и са гробља, начину сахране и 

ископавања умрлих лица, начину сахране 

непознатих лица и сахрани ван гробља у 

употреби. 
 

Члан 2. 

 Гробље је комунални објекат. 

 Гробљем, у смислу ове одлуке, сма-

тра се земљиште одређено за сахрањивање 

умрлих, као и објекти и уређаји који се 

налазе на том земљишту, а служе за са-

храњивање, коришћење, уређење и упра-

вљање гробљем. 

 Као гробље у употреби сматра се 

земљиште, из претходног става, на коме се 

врши сахрањивање. 

 Као гробље изван употребе сматра 

се земљиште на којем је одлуком Ску-

пштине општине утврђено да не постоји 

могућност укопа због просторних, санита-

рних и других услова. 
  

Члан 3. 

 Скупштина општине може за оба-

вљање погребне дјелатности на гробљима  
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у њеном власништву основати јавно 

предузеће или може обављање погребне 

дјелатности повјерити привредном дру-

штву, вјерској заједници или удружењу 

грађана (у даљем тексту: управа гробља) 

ако су регистровани за обављање погребне 

дјелатности. 
  

II – ИЗГРАДЊА ГРОБЉА 

Члан 4. 

 Изградња нових и проширење по-

стојећих гробаља планира се спрове-

дбеним документима просторног уређења 

општине.  

 Нова гробља граде се на погодном и 

довољно великом простору који је према 

амбијенту и конфигурацији терена одго-

варајући за ту намјену, изван или на рубу 

насељеног мјеста, са обезбијеђеним при-

ступом на јавне саобраћајнице. 

  

Члан 5. 

 Приликом изградње новог гробља 

морају се обезбиједити објекти са при-

падајућим простором и комунална инфра-

структура гробља, које чине: гробно мје-

сто, гробни редови, гробна поља, стазе, 

унутрашње и вањске саобраћајнице за ко-

лски промет са паркиралиштем, ограде око 

гробља, простор за одлагање отпада (који 

се мора одржавати у уредном и чистом 

стању), помоћне просторије и др. 

 Гробље може имати објекте 

потребне за вршење вјерских обреда. 
  

Члан 6. 

 Када се утврди да у гробљу, или ди-

јелу гробља, нема више мјеста за сахрањи-

вање, или ако је напуштање гробља 

неопходно из санитарних, просторних и 

других разлога, гробље или дио гробља се 

ставља изван употребе. 

 Одлуку о стављању гробља, или 

дијела гробља, изван употребе, доноси 

Скупштина општине. 

Одлука  из става 1. овог  члана 

објављује се у Службеном гласнику 

општине. 
  

Члан 7. 

Простор гробља стављеног ван 

употребе, или његов дио, може се ко-

ристити за друге намјене одређене одго-

варајућим документом просторног уре-

ђења општине и то послије истека рока  

обавезног почивања а који износи најмање 

100 година, рачунајући од дана обављене 

последње сахране. 

По истеку рока из става 1. овог 

члана гробље или дио гробља ван употребе 

може се измјестити ради привођења про-

стора другој намјени. 

Скупштина општине доноси одлуку 

о измјештању гробља или дијела гробља 

које је ван употребе под условом да се 

измјештање гробља и даље сахране оси-

гурају изградњом новог гробља или на 

другом постојећем гробљу на подручју 

општине. 

Трошкови измјештања гробља или 

дијела гробља и уређење гробних мјеста 

падају на терет буџета општине. 
 

Члан 8. 

 Саопштење о доношењу одлуке о 

измјештању гробља или дијела гробља ван 

употребе објављује се у Службеном гла-

снику општине, средствима јавног инфор-

мисања и Службеном гласнику Републике 

Српске. 

Саопштење из става 1. овог члана 

садржи податке о гробљу које се измјешта, 

податке о гробљу на које ће се извршити 

пренос ексхумираних посмртних остатака, 

као и позив сродницима лица сахрањених 

на гробљу које је одређено за измјештање 

да у року од три мјесеца од објављивања 

саопштења доставе своје захтјеве у по-

гледу начина поновног укопавања ексху-

мираних посмртних остатака њивохив сро-

дника и преузимања надгробних спо-

меника и других предмета у вези са гро-

бовима и гробницама. 

 По истеку року из става 2. овог чла-

на сродници о свом трошку могу премје-

стити посмртне остатке и сахранити их на 

другом гробљу у употреби, као и уклонити 

надгробне споменике и друге предмете са 

гробова и гробница. 

Ексхумирани остаци за које не буду 

достављени захтјеви да се укопају на 

уобичајени начин покопавају се у зато 

одређен заједнички гроб, односно гробни-

цу, на које се стављају подаци о лицима 

чији су посмртни остаци ту покопани. 

Споменици и други предмети који 

до почетка ексхумације посмртних оста-

така не буду уклоњени припадају субје-

ктима који управљају гробљем и они са 

њима слободно располажу.                     
 



Страна 3 - Број 5   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 16.05.2014. године 
 

Члан 9. 

Изузетно када је то неопходно из 

урбанистичких и других оправданих ра-

злога, Скупштина општине може донијети 

одлуку о измјештању гробља или дијела 

гробља ван употребе и прије истека рока 

обавезног почивања, али не прије истека 

рока од десет година, ако је земљиште 

исушено, односно рока од двадесет година, 

ако је земљиште влажно, рачунајући од 

дана обављене последње сахране. 
  

III – УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉЕМ 

Члан 10. 

 Гробља у употреби која су власни-

штво општине могу се дати на управљање 

комуналном предузећу, вјерској заједници, 

привредном друштву или удружењу гра-

ђана регистрованом за обављање погребне 

дјелатности. 

 Одлуку о преносу гробља на упра-

вљање и одржавање из претходног става 

доноси Скупштина општине. 

 Гробљима која су у власништву 

других субјеката управљају њихови вла-

сници у складу са Законом о гробљима и 

погребној дјелатности и овом Одлуком. 
 

Члан 11. 

 Управљање гробљем подразумијева 

продају гробних мјеста, уређење, одржа-

вање и реконструкцију гробља, промјену 

намјене површина и слично, на начин који 

одговара техничким и санитарним усло-

вима.  

 Управљање гробљем врши се на на-

чин којим се исказује поштовање према 

умрлим лицима која су у њему сахрањена. 
 

Члан 12. 

 Гробна мјеста и надгробна оби-

љежја уређују и одржавају власници за 

живота, породица, сродници или друга 

лица која су преузела обавезу уређивања и 

одржавања гробних мјеста и надгробних 

обиљежја  у складу  са правилима која про-

писује управа гробља. 

 Власник гробног мјеста дужан је да 

управи гробља плаћа годишњу накнаду за 

одржавање и уређење заједничких дије-

лова гробља. 

 Годишњу накнаду одређује управа 

гробља уз претходно прибављену сагла-

сност Скупштине општине. 
 

Члан 13. 

 Гробље се уређује и одржава у уре- 

дном стању, у складу са са Програмом 

уређења гробља, распоредом гробних 

парцела, урбанистичким и санитарним 

прописима. 

 Програм уређења гробља доноси 

управа гробља уз сагласност Скупштине 

општине. 

 Програм уређења гробља садржи 

нарочито: 

- обим и врсту уређења, 

- услове извођења радова на гро-

бовима, 

- услове постављања надгробних 

споменика и изградње гробница, 

- начин извођења радова и држање 

грађевинског материјала на гробљу, 

- вријеме у којем се могу изводити 

грађевински и услужни радови, 

- обавезе извођача, односно нару-

чиоца радова у погледу уређења мјеста 

послије прекида и завршетка радова, 

- начин и рокове отклањања еве-

нтуалних оштећења приликом извођења 

радова, 

- начин накнаде штете настале еве-

нтуалним оштећењима, 

- износ накнаде за гробно мјесто, 

- цјеновник услуга. 

 Начин формирања цијене и резе-

рвације, односно продаје гробних мјеста, 

те начин формирања и плаћања трошкова 

одржавања гробаља вјерских заједница, 

одређују вјерске заједнице. 
 

Члан 14. 

 Радове у гробљу могу изводити 

предузетник или привредно друштво реги-

стровано за ту врсту дјелатности.  

 Извођење радова у гробљу (поста-

вљање споменика, изградња гробница и 

сл.) може се вршити само уз претходно 

прибављено одобрење управе гробља. 

 Код извођења радова из претходног 

става, поред општих грађевинских про-

писа, извођач се мора придржавати и одре-

даба ове одлуке као и осталих услова које 

одреди управа гробља, у противном управа 

гробља може забранити даљње извођење 

радова. 
 

Члан 15. 

 Радови на уређењу гробова и 

гробља морају се изводити на начин којим 

се у највећој мјери чувају мир и 

достојанство на гробљу. 

 Грађевински материјал (цигла, ка- 
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мен, шљунак, пијесак и сл.) може се 

држати на гробљу само за вријеме вршења 

радова и само на начин којим се не 

закрчују путеви и стазе и не оштећују 

гробови и објекти. 

 Послије сваког прекида, односно 

завршетка радова на гробљу, извођач 

радова је дужан уредити мјесто на коме се 

радило.  
 

Члан 16. 

 Ако приликом уређења гроба или 

гробнице извођач оштети околне гробове  

или гробнице, дужан је одмах, а најкасније 

у року од 10 дана о свом трошку оштећене 

гробове или гробнице довести у првобитно 

стање. 

 Ако лице из претходног става у 

датом року не поправи штету, односно не 

доведе оштећени гроб или гробницу у 

првобитно стање, послове ће извршити 

управа гробља, а на рачун лица које је 

штету причинило. 
 

Члан 17. 

 Натписи на гробовима и гробни-

цама не смију вријеђати ничије наци-

оналне, вјерске или моралне осјећаје, нити 

на било који начин вријеђати успомену на 

покојника. 
 

Члан 18. 

 О изгледу надгробног споменика 

одлучује ближа родбина умрлог или лице 

које се стара о одржавању гроба. 

 Поред одговарајућих података о 

умрлом и имена ожалошћених, надгробни 

натпис може да садржи и неки други 

пригодни текст, цртеж или слику. 

 

Члан 19. 

 На гробу се може засађивати цви-

јеће и украсно дрвеће (грмље). 

 Код засађивања украсног дрвећа 

(грмља) мора се водити рачуна о томе да 

оно својим развојем не смије оштетити 

сусједне гробове (гробнице). 

 Клупе или столице не могу се по-

стављати поред гробова и гробница изузев 

на слободном простору купљене гробнице, 

уз одобрење управе гробља. 

  

IV – САХРАЊИВАЊЕ И ЕКСХУ-

МАЦИЈА УМРЛИХ 

Члан 20. 

 Сахрана умрлих може се вршити 

само на гробљу у употреби. 

 Изузетно од става 1. овог члана 

сахрана се може вршити изван гробља у 

посебним случајевима које Скупштина 

општине утврђује одлуком, а на основу 

одобрења које даје општински орган на-

длежан за комуналне послове и уз 

претходно прибављено мишљење органа 

општине надлежног за послове здравства. 
 

Члан 21. 

 Умрли се по правилу сахрањује на 

гробљу које се налази на подручју гдје је 

умрли  имао пребивалиште. 

 Умрли се може сахранити и на 

гробљу које је он одредио за живота или 

које одреди његова породица, односно 

лица која су дужна да се брину о његовој 

сахрани. 
 

Члан 22. 

 Превоз умрлог на гробље врши се 

превозним средством за ту намјену. 

 Тијело умрлог превози се у затворе-

ном дрвеном или металном сандуку. 
 

Члан 23. 

 Сахрана се може извршити послије 

утврђивања смрти на начин одређен по-

себним прописом. 

 Сахрана умрлог лица може се вр-

шити послије истека рока од 24 сата 

послије наступања смрти. 
 

Члан 24. 

 Уколико смрт наступи од заразне 

болести, тијело умрлог се мора чувати и 

превозити у складу са одредбама Закона о 

заштити становништва од заразних бол-

ести. 

 Лица која умру од заразне болести 

не могу се излагати. 
 

Члан 25. 

 Сахрану  умрлог лица дужни су да 

обезбиједе његови сродници, односно лица 

која су према важећим прописима обавезна 

да га издржавају или друга физичка и 

правна лица која су преузела обавезу да 

обезбиједе сахрану. 

 Ако не постоје лица из става 1. овог 

члана, или ако лица која су дужна да 

изврше сахрану то одбију, или нису у 

могућности да обезбиједе сахрану, сахрану 

ће извршити управа гробља.  
  

Члан 26. 

 Трошкове сахране сносе лица која 

су  била  дужна  да  умрлог за живота издр- 
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жавају или да се брину о његовој сахрани. 

 Ако не постоје лица из става 1. овог 

члана, трошкови сахране падају на терет 

буџета општине на чијој територији је 

умрли имао последње пребивалиште а ако 

се не може утврдити последње преби-

валиште умрлог, трошкове сноси општина 

на чијој територији је лице умрло, односно 

на чијој су територији пронађени посмртни 

остаци умрлог. 

 Општина има право на накнаду 

трошкова од лица која су била дужна да 

обезбиједе сахрану, односно из заостав-

штине умрлог. 
  

Члан 27. 

 Ако се приликом сахране морају 

помјерити споменици или други предмети 

на околним гробовима, лице, на чији се 

захтјев врши сахрана, дужно је сносити све 

трошкове везане за успостављање прво-

битног стања. 

 Одлуку о помицању и начину по-

мицања надгробног споменика доноси 

управа гробља.  

 

Члан 28. 

 Која умрла лица се могу положити 

у породичну гробницу  одређује градитељ 

гробнице, лице које он за то овласти а ако 

њих нема, најужа родбина градитеља. 

  

Члан 29. 

 Посмртни остаци се могу ископати 

из гроба ради преноса у друго мјесто на 

захтјев родбине, жеље умрлог за вријеме 

живота уз поштовање постојећих санитар-

них прописа. 

Посмртни остаци сахрањеног могу 

се ексхумирати и премјестити на друго 

гробље, по претходно прибављеном одо-

брењу надлежног органа општине и 

одобрењу надлежног санитарног инспекто-

ра, само ако је на другом гробљу обезби-

јеђено гробно мјесто за сахрану. 

Трошкови ископавања и преношења 

посмртних остатака сносе лица по чијем је 

захтјеву одобрена ексхумација, а ако је то 

у општем интересу трошкове сноси 

општина. 

 

V - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И МИРА 

НА ГРОБЉУ 

Члан 30. 

 О одржавању реда и мира на гро-

бљу стара се управа гробља. 

Члан 31. 

 На гробљу је забрањено: 

- приступ дјеци испод 12 година без 

пратње одраслих особа, 

- обављање било какве трговине, 

- галамити или на други начин нару-

шавати мир на гробљу, 

- доводити псе или друге животиње, 

- ловити, 

- напасати стоку, 

- газити по гробовима, оштећивати 

гробове, надгробне споменике и остале 

објекте на  гробљу, 

- шарати  по надгробним спомени-

цима, 

- оштећивати ограду гробља, 

- бацање увелог цвијећа и вијенаца 

ван мјеста које је одређено за ту намјену. 

 

VI - ГРОБНА ЕВИДЕНЦИЈА 

Члан 32.  

 Управа гробља обавезна је да води 

евиденцију: 

- о свим умрлим лицима сахра-

њеним на гробљу, 

- о лицима која су сахрањена о 

трошку општине, 

-  о ексхумираним лицима која су 

била сахрањена на гробљу па послије 

ексхумације пренесена на друго гробље, 

- о резервисаним гробним мјестима. 

 Управа гробља дужна је да води и 

регистар сахрањених лица по презимену, 

имену и имену оца, јединственом мати-

чном броју умрлог лица са назнаком гдје је 

сахрањено. 

 

VII - НАДЗОР 
 

Члан 33. 

 Инспекцијски надзор над спрово-

ђењем ове одлуке врши комунални по-

лицајац општине Петрово 

  

VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

  Члан 34. 

 Новчаном казном од 500,00 КМ до 

5.000,00 КМ казниће се за прекршај јавно 

предузеће, привредно друштво, вјерска 

заједница или удружење грађана које као 

правно лице управља гробљем, уколико: 

- не врши уређење и одржавање 

гробља сагласно програму уређења, 

- уколико се не придржава програ-

мом утврђеног цјеновника, 
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- уколико врши укоп или ексху-

мацију посмртних остатака супротно одре-

дбама ове одлуке, 

- уколико не води уредно гробну 

евиденцију. 

 Новчаном казном од 50,00 КМ до 

2.000,00 КМ казниће се и одговорно лице у 

правном лицу  за прекршаје из претходног 

става. 

 

Члан 35. 

 Новчаном казном до 5.000,00КМ 

казниће се за прекршај предузетник или 

правно лице извођач односно извршилац 

радова на гробљу који изводи радове 

супротно одобрењу управе гробља и суп-

ротно одредбама ове Одлуке и Програма 

уређења гробља. 

 Новчаном казном од 30,00КМ  до 

1.000,00КМ  казниће се за прекршај физи-

чко лице које се не придржава реда на 

гробљу утврђеног Програмом уређења и 

одржавања гробља. 

 

IX- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 

 Објектима за вршење вјерских 

обреда, као и другим објектима који се 

налазе у оквиру постојећих гробаља 

управља управа гробља којој ти објекти 

припадају. 
 

Члан 37. 

 Управа гробља дужна је да у року 

од шест мјесеци од дана ступања на снагу 

ове одлуке донеса своја акта. 

 

Члан 38. 

 Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о гробљима и по-

гребној дјелатности („Службени гласник 

општине Петрово“, број 4/04). 
 

Члан 39. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-38/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 53б. став 1. Изборног 

закона Републике Срске (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 34/02, 35/03, 

24/04, 19/05, 24/12), члана 3. став 1. Упу-

тства о организовању и спровођењу избора 

за чланове савјета мјесне заједнице (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

122/12, 31/13), члана 109. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број: 17/06, 3/14), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године, донијела је   
 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЈЕ-

ТЕ МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

            Расписују се непосредни избори за 

избор чланова Савјета мјесних заједница 

општине Петрово, за: 

1. Мјесну заједницу Петрово, 7. 

чланова, 

2. Мјесну заједницу Какмуж, 7.  

чланова, 

3. Мјесну заједницу Карановац, 5. 

чланова, 

4. Мјесну заједницу Сочковац, 5. 

чланова, 

5. Мјесну заједницу Порјечина, 5. 

чланова, 

6. Мјесну заједницу Кртова, 5 

.чланова, 

7. Мјесну заједницу Калуђерица, 5. 

чланова. 
 

Члан 2. 

            Избори из члана 1. ове одлуке 

одржаће се у недељу 07.09.2014 године, у 

времену од 09,00 до 17,00 часова. 
 

Члан 3. 

            Изборе за чланове Савјета мјесних 

заједница у складу са  Изборним законом 

Републике Српске (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 34/02, 35/03, 

24/04, 19/05, 24/12), Законом о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13), Законом о равноправности полова у 

Босни и Херцеговини (''Службени гласник 

БиХ'' број 32/10- Пречишћени текст), Упу-

тством о организовању и спровођењу 

избора за чланове савјета мјесне заједнице 

(''Службени гласник Републике Српске'' 
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број: 122/12, 31/13) и Статутом општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број: 17/06, 3/14), спроводи Општи-

нска изборна комисија Петрово. 
 

Члан 4. 

           Средства за провођење избора из 

члана 1. ове одлуке биће обезбјеђена у бу-

џету општине Петрово.   
       

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово.    

        

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-39/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 22. став 1. тачке 3. 

Закона о систему јавних служби (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

68/07, 109/12), члана 3. став 5. Закона о 

ликвидационом поступку (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 64/02), члана 

37. Статута општине Петрово (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 17/06, 

3/14), Скупштина општине Петрово, на 

сједници одржаној дана 14.05.2014. годи-

не, донијела је   
 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ РАДА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

            Престаје да ради Туристичка орга-

низација ''Петрово'' Петрово, уписана у 

регистарском улошку бр. 5-4-00 Основног 

суда у Добоју,  рјешењем У/И -1210/05 

дана 27.12.2005. године. 
 

Члан 2. 

            Установа из члана 1. ове одлуке 

престаје да постоји као правно лице даном 

њеног брисања из судског регистра Окру-

жног привредног суда у Добоју. 
 

Члан 3. 

            Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да у име оснивача Окружном при-

вредном суду у Добоју поднесе приједлог 

за покретање поступка ликвидације над 

правним лицем из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 4. 

             Општина Петрово предујмиће тро-

шкове претходног ликвидационог посту-

пка у износу који одреди ликвидациони 

судија, у складу са законом. 
 

Члан 5. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-40/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 16. став 1. и 18. став 

2. Закона о систему јавних служби („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

68/07 и 109/12), члана 8. Закона о мини-

старским, владиним и другим имено-

вањима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 25/03 и 43/03) и члана 37. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 17/06 и 3/14), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 14.05.2014. године, донијела  

је  
 

О Д Л У К У  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

И УПРАВНОГ ОДБОРА У ЈУ „КУЛТУ-

РНО-ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор 

и именовање директора и Управног одбора 

ЈУ „Културно-туристички и спортски це-

нтар“ Петрово. 
 

Члан 2. 

Општи услови за избор и име-

новање из члана 1. ове одлуке прописани 

су Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03 и 43/03). 

Посебни  услови  за  избор  и  име- 
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новање из члана 1. ове одлуке прописани 

су Статутом ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово. 

 

Члан 3. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на период од четири године.  

  

Члан 4. 

Лица која су на функцији у поли-

тичкој странци не могу бити коначно 

именована. 

 

Члан 5. 

Јавни конкурс из члана 1. ове 

одлуке биће објављен у „Службеном гла-

снику Републике Српске“ и једном дне-

вном листу доступном најширој јавности. 

Јавни конкурс остаје отворен 15 

дана од дана посљедњег објављивања у 

јавним гласилима из става 1. овог члана. 

 

Члан 6. 

Поступак избора, преглед приспје-

лих пријава, спровођење поступка улазног 

интервјуа као и састављање ранг-листе са 

ужим избором кандидата, спроводи по-

себно именована Комисија за избор ди-

ректора и Управног одбора ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово.  

 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-41/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13),  члана 2. Одлуке о посту-

пку давања у закуп и на кориштење 

некретнина општине („Службени гласник 

општине Петрово“, број 14,05, 1/06 и 6/09) 

и чланa 37. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 17/06 и 3/14), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана  

14.05.2014.  године, донијела   је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ  НА КОРИШЋЕЊЕ КАНЦЕ-

ЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ 

ОПШТИНСКОЈ БОРАЧКОЈ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈИ ПЕТРОВО 

   

Члан 1. 

 ДОДЈЕЉУЈЕ се Општинској бора-

чкој организацији Петрово на коришћење 

канцеларијски простор у згради општине 

Петрово, на првом спрату канцеларија број 

22. 
 

Члан 2. 

     Канцеларијски простор из члана 1. 

ове одлуке додјељује се на коришћење без 

накнаде на период од 5 (пет) година. 

 

Члан 3. 

      Трошкови чишћења заједничких 

просторија, електричне енергије и гријања  

који настану коришћењем канцеларијског 

простора из члана 1. ове одлуке падају на 

терет буџета општине Петрово. 

 

Члан 4. 

       Међусобна права и обавезе по 

основу коришћења канцеларијског про-

стора из члана 1. ове одлуке ближе ће се 

регулисати уговором. 

 

Члан 5. 

      Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена  у 

„Службеном  гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-42/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српск'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), а у вези са чланом 14. став 

1. и 5. Закона о стечајном поступку - 

Пречишћени текст (''Службени гласник 

Републике Српск'' број: 26/10), члана 37. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петровo'' број 17/06), Ску-

пштина општине Петрово, на сjедници 

одржаној дана 14.05.2014. године, донијела 

је сљедећу 
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О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 1. 

           Одобрава се новчана помоћ бившим 

радницима АТП. ''Озрентранс'' д.о.о. Пе-

трово као подносиоцима приједлога за 

отварање стечајног поступка над овим 

предузећем, у износу до 5.000,00 КМ. на 

име предујма за покриће трошкова пре-

тходног стечајног поступка.  
 

Члан 2. 

           Средства из члана 1. ове одлуке 

биће уплаћена по одлуци Окружног при-

вредног суда у Добоју а обезбједиће се 

реалокацијом средстава са конта 414140 - 

Субвенције привредницима и нефина-

нсијским субјектима из области пољопри-

вреде, на конто 415229 - Остали текући 

грантови. 
 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-43/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) а у вези са чланом 24. 

Закона о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини – пречишћени текст („Слу-

жбени гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 32/10) и Џендер акционим планом 

Босне и Херцеговине за период 2013-2017. 

године („Службени гласник Босне и Хе-

рцеговине“, број: 38/13), члана 37. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06 и 3/14), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 14.05.2014. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАВНО-

ПРАВНОСТИ ПОЛОВА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком приступа се изради 

Акционог плана равноправности полова 

општине Петрово, за једногодишњи пери-

од - 2015. година. 
 

Члан 2. 

Циљ израде Акционог плана из 

члана 1. ове одлуке јесте утврђивање стра-

тегије којом се дефинишу циљеви за 

примјену принципа једнакости и равно-

правности полова у свим областима живо-

та и рада на подручју општине Петрово 

како у јавној тако и приватној сфери, 

смањење дискриминације по основу пола 

те повећање нивоа поштовања и толе-

ранције међу мушкарцима и женама у на-

шој локалној заједници и шире. 
 

Члан 3. 

Носилац израде Акционог плана је 

Комисија за израду Акционог плана равно-

правности полова општине Петрово. 
 

Члан 4. 

Рок за израду Акционог плана јесте 

новембар 2014. године 
 

Члан 5. 

 Новчана средства за реализацију 

ове одлуке обезбједиће се из буџета 

општине Петрово. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-44/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 17/06 и 3/14), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА У МЈЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Члан 1. 

Одобравају  се  новчана  средства  у 
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износу до 1.500,00 КМ за провођење избо-

ра за чланове Савјета у мјесним заједни-

цама општине Петрово. 
 

Члан 2. 

            Новчана средства из члана 1. обе-

збиједиће се из буџета општине Петрово 

реалокацијом средстава са конта 412999 - 

Остали непоменути расходи (организа-

циони код 00380130) на конто 412999-

Остали непоменути расходи-Трошкови 

провођења избора у мјесним заједницама 

(организациони код 00380110). 
 

Члан 3. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

          Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-45/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број 17/06 и 3/14), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА  

ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА  

ПОСЛА ВОЛОНТЕРИМА 
 

Члан 1. 

 Одобравају се новчана средства у 

износу до 8.000,00 КМ за исплату накнада 

за превоз на посао и са посла волонтерима 

општине Петрово под истим условима као 

запосленим у Општинској управи. 

 

Члан 2. 

Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке обезбиједиће се из буџета општине 

Петрово реалокацијом средстава са конта 

372200-Буџетска резерва на конто 412931-

Расходи за бруто накнаде волонтерима. 

 

Члан 3. 

            За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-46/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и чланa 37. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 17/06), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана  14.05.2014.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕКРЕ-

ТНИНА БЕЗ НАКНАДЕ 
  

Члан 1. 

          Ставља се ван снаге Одлука о да-

вању на коришћење некретнина без на-

кнаде, број 01-022-60/13 од 11.07.2013. 

године („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/13). 
 

Члан 2. 

         Ова Одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-47/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 

,118/05 и 98/13), члана 65.став 3.Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13) и 

чланa 37. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број 

17/06 и 3/14), Скупштина општине Петро-
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во, на сједници одржаној дана 14.05.2014.  

године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ  

ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

   

Члан 1. 

           У Одлуци о постављању привре-

мених објеката („Службени гласник 

општине Петрово“, број 2/11) у члану 2. 

послије тачке 4)  додаје се тачка 5) која 

гласи: 

 „привремене монтажне објекте за 

обављање привредне дјелатности у 

обухвату и ван обухвата регулациони 

планова“  
 

Члан 2. 

          У члану 6. одлуке послије ријечи 

„тачка 1.“,  додаје се ријеч „и 5.“ 
 

Члан 3. 

         Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-48/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине 

Петровo'' број 17/06 и 3/14), Скупштина 

општине Петрово, на сjедници одржаној 

дана 14.05.2014. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 Одобравају се новчана средства у 

износу до 7.500,00 КМ на име гранта Ја-

вном комуналном предузећу „Вода“ Пе-

трово за набавку и уградњу 100 комада 

мјерних инструмената за утрошак воде 

(водомјера). 
 

Члан 2. 

 Новчана средства из члана 1. ове 

Одлуке обезбиједит ће се из буџета 

Општине Петрово реалокацијом буџетских 

средстава са конта 511191 - Издаци за 

изградњу водовода на конто 415242 - 

Капитални грантови јавним нефинанси-

јским субјектима. 
 

Члан 3. 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-49/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине 

Петровo'' број 17/06 и 3/14), Скупштина 

општине Петрово, на сjедници одржаној 

дана 14.05.2014. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА ОГРАЂИВАЊЕ И ИЗГРА-

ДЊУ КАПИЈА НА ГРОБЉУ ЛУЖАНИ 

 

Члан 1. 

 Одобравају се новчана средства у 

износу до 2.000,00 КМ за постављање 

ограде, изградњу и уградњу двију капија 

на гробљу Лужани у Месној заједници 

Петрово. 

 

Члан 2. 

 Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке обезбиједит ће се из буџета 

Општине Петрово реалокацијом средстава 

са конта 412999 - Остали непоменути ра-

сходи, на конто 511134 - Издаци за изгра-

дњу и прибављање вањског освјетљења, 

тротоара и ограда. 

 

Члан 3. 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-50/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 4. Закона о промету 

непокретности ("Службени лист СР БиХ", 

број 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92  и 13/94 

и "Службени гласник Републике Српске", 

број 29/94)  те члана 37. Статута општине 

Петрово ("Службени гласник општине 

Петрово", број 17/06 и 3/14), Скупштина 

општине Петрово, на својој сједници  

оджаној дана 14.05.2014. године, донијела 

је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

О УТВРЂИВАЊУ  ГУБИТКА СТАТУСА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ОПШТОЈ УПО-

ТРЕБИ  У  К.О. ПЕТРОВО 

 

1. Утврђује се да су непокретности 

означене по старом премјеру као к.ч. бр. 

155/119 "Пашњак складиште" складиште 

од 3542 м2   уписане у  зк.ул. бр. 21 к.о. 

Брђани -Некретнине које сачињавају пре-

дмет жељезничке књиге којим непокре-

тностима по новом премјеру одговара к.ч. 

бр. 3595/1 "Суво поље" болница од 434 м2 

и економско двориште од 3108 м2  уписана 

у Посједовни лист број 95 к.о. Петрово  

изгубиле статус непокретности у општој 

употреби. 

2. Након правоснажности ове одлу-

ке у земљишним књигама Општинског 

суда у Грачаници и катастарском операту 

Републичке управе за геодетске и имо-

винско-правне послове, Подручна једини-

ца Петрово, брисаће се извршени упис 

непокретности из члана 1. одлуке- непо-

кретности које сачињавају предмет жеље-

зничке књиге, а наведене непокретности ће 

се у одговарајућем земљишно-књижном 

улошку уписати као својина општине Пе-

трово а у катастарском операту као посјед 

општине Петрово са дијелом од 1/1. 

  3. Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

ЈЗУ Дом здравља "Озрен" Петрово 

поднио је Републичкој управи за геодетске 

и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Петрово  захтјев  тра-

жећи да тај орган  проведе поступак а 

након тога да за сједницу Скупштине 

општине  сачини приједлог  Одлуке о уки-

дању статуса непокретности у општој 

употреби на непокретностима  описаним у 

тачки 1. диспозитива Одлуке. 

Уз захтјев подносилац је приложио 

зк.извадак за  зк.ул.бр.21 к.о. Брђани од 

17.02.2014. године а накнадно историјат  за 

предметну парцелу -зк.извадак за зк.ул.бр. 

21 к.о. Брђани од 5.3.2014. године и 

посједовни лист број  95 к.о. Петрово. 

Поступајући по захтјеву  Републи-

чка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Петрово је дана 11.03.2014. годи-

не одржао усмену расправу којој су поред 

водитеља поступка присуствовали зако-

нски заступник подносиоца захтјева - ди-

ректор др. Здравко Станић,  пуномоћник 

Општине Петрово Мира Катанић , пуно-

моћник  Жељезница Републике Српске, 

АД Добој, Љубица Јанковић и Мирко 

Секулић  геодета из ПЈ Петрово. 

Законски заступник подносиоца захтјева  

изјавио је да остаје код понесеног захтјева 

.Навео је да је здравствена станица  на са-

дашњој локацији Дома здравља у Петрову 

изграђена  1957. године а да је проширење 

главне зграде и дизање на спрат извршено  

1973. и 1974. године. С обзиром да је  од 

тада је протекло више од четрдесет година  

постоји потреба да се постојећи објекат 

Дома здравља реновира  

Како наведене некретнине имају статус 

непокретности у општој употреби,  како 

садашњи Дом здравља  (у ранијем периоду 

амбуланта, здравствена станица) исте ко-

ристи више од педесет година, како су те 

непокретности одвојене од жељезничке 

пруге локалним путем који пролази кроз 

улицу "Тодора Вујасиновића" и како се ра-

ди о непокретностима које чине  засебну  

цјелину, физички одвојену, основан је за-

хтјев да се истима укине статус непокре-

тности у општој употреби, да се регулишу 

имовинско-правни односи  како би се ство-

рили услови за даљи развој ове здра-

вствене установе. 

На захтјев водитеља поступка, Ми-

рко Секулић геодета  из ове подручне 
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јединице извршио је идентификацију  пре-

дметне парцеле по новом и старом 

премјеру те утврдио  да парцели  означеној 

по новом премјеру као к.ч.бр. 3595/1 звана 

"Суво поље" болница од 434 м2 и еко-

номско двориште од 3108 м2 уписана у 

посједовни лист број 95 к.о. Петрово на 

име Здравствена станица Петрово са 1/1 по 

старом премјеру одговара дио к.ч.бр. 

155/30 звано "Пашњак складиште" културе 

складиште од 5345 м2 уписана у зк.ул.бр. 

21 к.о. Брђани- некретнине које сачињавају 

предмет жељезничке књиге у Ц листу - 

терета нема. Парцеле  к.ч.бр.3595/1 и 

к.ч.бр. 3595/2 чине засебну цјелину. Одво-

јене су од жељезничке пруге Добој-Тузла 

прилазним путем друштвене својине ши-

рине од 10 до 11 метара  а означеним као  

к.ч.бр.4310 .  

Увидом у фото скицу број 64 к.о. 

Петрово утврдио  је да је  основ уписа 

Здравствене станице у посједовном листу 

број 95 к.о. Петрово  аерофотограметри-

јско снимање  од 1970. године. 

Жељезнице Републике Српске, АД 

Добој у свом коначном изјашњењу број: 

IV-2.2.3449-2/14 од 13.03.2014. године су 

навеле: "С обзиром да је уписани и ства-

рни посједник  предметног земљишта Дом 

здравља "Озрен" Петрово а Жељезнице РС 

а.д. Добој  земљишно-књижни корисник 

истог, као и све друге имовине  РС која је 

означена као Исказ 2- жељезничке књиге, 

у складу са одредбама Закона о жеље-

зницама РС ("Сл. гласник РС" број 58/01, 

110/03, 59/08 и 24/12) те имајући у виду  

чињеницу да је означено земљиште  од 

пруге одвојено јавним путем и да се не 

користи директно  или индиректно за 

потребе пружне инфраструктуре, у том 

смислу не постоје сметње за скидање 

статуса јавног добра, о чему коначну ријеч 

мора дати Правобранилаштво РС. 

Напомињемо да се код скидања 

статуса  јавног добра мора задржати пру-

жни појас одговарајуће ширине (дефи-

нисано Законом о жељезницама РС) те се 

ни на који начин код планирања и 

кориштења тог простора не смије угро-

жавати пруга и безбиједно одвијање же-

љезничког саобраћаја. Предлажемо да 

РУГИПП-ПЈ Петрово код рјешавања пре-

дметног захтјева у потпуности поступи у 

складу са важећим законским прописима, 

уз поштовање и става Правобранилаштва 

РС -Сједиште замјеника Добој." 

Усменој расправи није присуство-

вао уредно позвани представник Правобра-

нилаштва Републике Српске-Сједиште за-

мјеника у Добоју али је овом органу 

доставио своје писмено изјашњење број: 

У.174/14 од 11.03.2014. године у којем 

стоји да  из материјалних доказа у спису 

произилази да на предметним некре-

тнинама за које се тражи укидање статуса 

непокретности у општој употреби постоји 

изграђен објекат Дома здравља Петрово 

због чега ПРС СЗ Добој сматра да су 

испуњени законски услови да се удовољи 

предметном захтјеву с тим да се претходно 

утврди  које земљиште служи за редовну 

употребу објекта те да се у тој површини 

која служи за редовну употребу објекта 

дома здравља утврди губитак статуса 

непокретности у општој употреби. 

Након што је Одјељење за про-

сторно уређење и стамбено-комуналне по-

слове општине Петрово у свом писменом 

изјашњењу број: 05/1-36-1-13/14 од 14.03. 

2014. године  навело да за предметно по-

дручје не постоји важећи регулациони 

план и да нема важећег плана парцелације 

којим би било одређено земљиште које 

служи за редовну употребу изграђеног 

објекта дома здравља те навело да парцела 

означена по новом премјеру као к.ч.бр. 

3595/1 "Суво поље" болница од 434 м2 и 

економско двориште од 3108 м2 пре-

дставља употребни простор  изграђеног 

објекта  дома здравља  (укупна површина 

3542 м2), Правобранилаштво Републике 

Српске - Сједиште замјеника у Добоју се 

писмено изјаснило - изјашњење број: 

У.174/14 од 17.03.2014. године  да је сагла-

сно да се изврши цијепање парцеле  озна-

чене по старом премјеру као к.ч.бр.155/30 

и усагласи са површином у катастру то јест 

са површином од 3542 м2 што чини 

земљиште за редовну употребу објекта 

Дома здравља "Озрен" Петрово. 

Пуномоћник општине Петрово Ми-

ра Катанић, везано за ову управну ствар је  

изјавила да Општина  сматра основаним 

захтјев ЈЗУ Дом здравља "Озрен" Петрово. 

Након изведених доказа овај орган 

је утврдио  да је први објекат- здравствена 

станица на садашњој локацији Дома здра-

вља изграђен 1957. године, да на предме-

тном земљишту постоји изграђен објекат  

Дома здравља "Озрен" Петрово, да по 

изјашњењу Одјељења за просторно уре-

ђење и стамбено-комуналне послове 
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општине Петрово земљиште за редовну 

употребу објекта чини цијела парцела  

означена као к.ч.бр.3595/1  укупне повр-

шине 3542 м2, да је у посједовном листу 

број 95 за к.о. Петрово као посједник упи-

сана Здравствена станица Петрово на 

основу аерофотограметријског снимања од 

1970. године, да је предметно земљиште 

одвојено од пруге јавним путем, да се исто 

не користи за потребе пружне инфра-

структуре и  да је ширина пружног појаса 

већа од шест метара. 

Чланом 10. став 1. тачка 11. Закона 

о жељезницама Републике Српске ("Слу-

жбени гласник Републике Српске", број  

58/01, 110/03, 59/08 и 24/12)  прописано је 

да пружни појас представља простор 

између жељезничких колосијека, као и 

поред крајњих колосијека, на одстојању од 

најмање осам метара, а ако жељезничка 

пруга  пролази кроз насељено мјесто на 

одстојању од најмање шест метара рачу-

најући од осе крајњег колосијека.   

С обзиром на све напријед наведено 

те чињеницу да је чланом 4. став 1. Закона 

о промету непокретности ("Службени лист 

СР БиХ", број 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 

21/92  и 13/94) и ("Службени гласник Репу-

блике Српске", број 29/94) прописано да 

непокретности које су у општој употреби 

нису у промету, а ставом 2. истог члана да 

непокретност за коју је одлуком ску-

пштине општине утврђено да више не 

служи општој употреби може бити у про-

мету под условима предвиђеним законом, 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-51/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 4. Закона о промету 

непокретности ("Службени лист СР БиХ", 

број 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92  и 13/94 

и "Службени гласник Републике Српске", 

број 29/94)  те члана 37. Статута општине 

Петрово ("Службени гласник општине Пе-

трово", број 17/06 и 3/14), Скупштина 

општине Петрово, на својој сједници  

оджаној дана 14.05.2014. године, донијела 

је  

О  Д  Л  У  К  У 

О УТВРЂИВАЊУ  ГУБИТКА СТАТУСА 

ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ  

У  К.О. КАРАНОВАЦ 

 

1. Утврђује се да су непокретности 

означене по старом премјеру као к.ч. бр. 

83/2 пут „Увала“ површине 328 м2 уписане 

у  Исказ І к.о. Карановац као јавно добро 

којим непокретностима по новом премјеру 

одговара к.ч. бр. 1508/2 „Увала“ прилазни 

пут друштвена својина од 328 м2 уписана 

у Посједовни лист број 52 к.о. Карановац 

као Јавни и некатегорисани путеви  

изгубиле статус јавног добра у општој 

употреби. 
 

2. Након правоснажности ове одлу-

ке у земљишним књигама Општинског 

суда у Грачаници и катастарском операту 

Републичке управе за геодетске и имо-

винско-правне послове, Подручна једи-

ница Петрово, брисаће се извршени упис 

непокретности из члана 1. одлуке - Исказ І 

јавно добро, а наведене непокретности ће 

се у одговарајућем земљишно-књижном 

улошку уписати као својина општине Пе-

трово а у катастарском операту као посјед 

општине Петрово са дијелом од 1/1. 

  3. Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

O б р а з л о ж е њ е : 

 Административна служба општине 

Петрово прослиједила је Републичкој 

управи за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица 

Петрово захтјев са прилозима за про-

вођење поступка промјене статуса јавног 

добра, поднесен од Нешковић Славка син 

Гавре из Карановца. 

 Поступајући по поднесеном захтје-

ву Републичка управа за геодетске и имо-

винско-правне послове Бања Лука, Подру-

чна јединица Петрово дана 14.02.2014. 

године, одржала је усмену расправу којој 

су поред водитеља поступка прису-

ствовали Нешковић Славко, пуномоћник 

Општине Петрово Мира Катанић и Мирко 

Секулић, геодета из Подручне једнице 

Петрово. Усменој расправи није прису-

ствовао уредно позвани представник Пра-

вобранилаштва Републике Српске - Сје-

диште замјеника у Добоју али је овом 

органу доставио своје писмено изјашњење 

број У.50/14 од 03.02.2014. године у којем 
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стоји да законски заступник општине 

Петрово није у могућности присуствовати 

заказаној расправи са приједлогом да 

надлежни орган утврди да ли је предметна 

некретнина изгубила статус „Јавног добра“ 

и у зависности од утврђене чињенице 

донесе приједлог одлуке за скупштинску 

процедуру. 

 У свом захтјеву а и на усменој ра-

справи подносилац захтјева Славко Не-

шковић  је навео да је власник фарме пили-

ћа која је изграђена на к.ч. бр. 1341/2 и 

дијелом на к.ч. бр. 1508/2 к.о. Карановац те 

да је власник и посједник парцела 

означених као к.ч. бр. 1265/3 „Порњача“ 

њива 2. класе од 320 м2 (стари премјер к.ч. 

број 82/2) к.ч. бр. 1265/4 „Порњача“ њива 

2. класе од 98 м2  (стари премјер к.ч. бр. 

82/3) и к.ч. бр. 1265/5 „Порњача“ њива 2. 

класе од 164 м2 (стари премјер к.ч. бр. 

82/4), које су дијелом изграђене, осим к.ч. 

бр. 1265/5. Навео је и то да има интерес да 

се парцели која је по новом премјеру 

означена као к.ч. бр. 1508/2 а којој по 

старом премјеру одговара парцела к.ч. бр. 

83/2 „Увала“ пут од 328 м2 уписана у 

Исказ І као јавно добро укине статус јавног 

добра како би након тога са општином 

Петрово регулисао имовинско-правне 

односе и легализовао објекат - фарму 

изграђену још прије осам година. Парцелу 

к.ч. бр. 1265/5 коју намјерава дати у 

замјену за парцелу к.ч.  бр. 1508/2 привео 

је намјени, тј. насуо је материјалом за 

посипање путева и од тада се она користи 

као јавни пут. 

 На захтјев водитеља поступка, 

инжењер геодезије Мирко Секулић је из-

вршио идентификацију предметне парцеле 

и дао свој налаз, како слиједи: „Увидом у 

нови и стари катастарски операт утврдио 

сам да парцели која је по новом премјеру 

означена као к.ч. бр. 1508/2 „Увала“ при-

лазни пут, друштвена својина од 328 м2 у 

к.о. Карановац по старом премјеру одго-

вара парцела означена као к.ч. број 83/2 

пут „Увала“ од 328 м2 уписана у Исказ І 

као Јавно добро.“ Из захтјева подносиоца  

као и из приложене документације произи-

лази да су Нешковић Славко и његова 

супруга Нешковић Бранка власници и 

посједници са дијеловима од по ½ парцела 

означених по новом премјеру као к.ч. бр. 

1265/4 „Порњача“ њива 2. класе од 98 м2, 

к.ч. бр. 1265/5 „Порњача“ 2.  класе од 164 

м2 којима по старом премјеру одговарају 

парцеле означене као к.ч. бр. 82/3 ораница 

„Увала“ од 98 м2 и к.ч. бр. 82/4 ораница 

„Увала“ од 164 м2 уписане у з.к. ул. број 

697 к.о. Карановац. Увидом у катастарски 

операт и планове број 15 и 18 за к.о. 

Карановац утврђено је да парцела означена 

као к.ч. бр. 1265/5 повезује два јавна пута 

тј. к.ч. број 1507 и к.ч. бр. 1508/1 к.о. 

Карановац. 

 Пуномоћник општине Петрово Ми-

ра Катанић изјавила је да општина Пе-

трово сматра оправданим захтјев Нешко-

вић Славка из Карановца да се некретнини 

означеној по старом премјеру као к.ч. бр. 

83/2 пут „Увала“ од 328 м2 уписана у 

Исказ І к.о. Карановац као Јавно добро 

(нови премјер к.ч. бр. 1508/2 укине статус 

јавног добра у општој употреби али и да 

све трошкове који настану у вези са овим 

предметом и будућим радњама сноси 

Нешковић Славко. 

 Узимајући у обзир напријед наве-

дено а нарочито чињеницу да се на 

предметној парцели налази дио објекта 

изграђен прије осам година и да се од тада 

та парцела не користи као јавни пут, те 

чињеницу да је чланом 4. став 1. Закона о 

промету непокретности („Службени лист 

СРБиХ“, број 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 

21/92, 13/94) прописано да непокретности 

које су у општој употреби нису у промету, 

а ставом 2. истог члана да непокретност за 

коју је одлуком скупштине општине 

утврђено да више не служи општој упо-

треби може бити у промету под условима 

предвиђеним законом, одлучено ја као у 

диспозитиву ове Одлуке.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-52/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 17. Закона о ра-

чуноводству и ревизији Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 36/09 и 52/11) и члана 37. Статута 

општине Петрово (Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06 и 3/14) Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 14.05.2014. године, донијела   

је    
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О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕ-

ТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2013. ГОДИНУ 
                                   

Члан 1. 

             Усваја се завршни рачун Буџета 

општине Петрово за 2013. годину, са 

следећим стањем: 

- Укупна актива  12.168.737,00 КМ 

- Укупна пасива  12.168.737,00 КМ 

По Билансу успјеха: 

- Укупни приходи 2.519.432,00 КМ 

- Укупни расходи 2.525.676,00 КМ 

- Финансијски резултат (дефицит)            

                                       6.244,00 КМ 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке су: 

1. Консолидовани биланс успјеха у 

периоду 01.01. до 31.12.2013.године 

2. Консолидовани биланс стања у 

периоду  01.01. до 31.12.2013.године 

3. Консолидовани биланс новчаних 

токова у периоду 01.01. до 31.12.2013. го-

дине 

4. Забиљешке уз консолидоване 

финансијске извјештаје за 2013. годину – 

ноте. 
                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гла-

снику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-53/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 16. став 1. тачка б. и 

члана 22. Закона о пољопривреди („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

70/06, 20/07 и 86/07, 71/09), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године, донијела је   
 

П Р О Г Р А М  
КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТА-

ВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ВИШЕГОДИ-

ШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА У ВОЋАР-

СТВУ ЗА  2014. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

УВОД 

Буџетом општине Петрово за 2014. 

годину, планирана су новчана подстицајна 

средства за развој и унапређење пољопри-

вредне производње на територији општине 

Петрово. 

Један од видова унапређења пољо-

привредне производње је унапређење и 

развој воћарске производње. За овај вид 

унапређења воћарске производње из 

буџета општине планирана су  новчана по-

дстицајна средства  у износу до 10.000,00 

КМ. 

Општина Петрово у циљу наставка 

подршке развоја воћарске производње, 

доноси „Програм кориштења  подсти-

цајних срeдстава за подизање нових више-

годишњих производних засада у воћарству  

за 2014. годину на подручју опшине Пе-

трово“. 

Подстицањем развоја и унапређења  

воћарске производње на простору општине 

Петрово допринијело би се остваривању  

циљева: повећање засађених површина под 

воћњацима, повећање броја запослених по-

љопривредних произвођача, повећање бро-

ја регистрованих пољопривредних газди-

нстава, повећање количине крајњег пољо-

привредног производа, повећање броја ре-

гистрованих производних дјелатности у 

прехрамбеној индустрији, повећање виси-

не производних приноса и повећање но-

вчаних прихода пољопривредних про-

извођача. 
 

         I 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Усвајањем овог Програма од стране 

Скупштине општине Петрово, надлежно 

одјељење Општинске управе ће путем ра-

зних облика информисања који су акту-

елни на простору Општине Петрово инфо-

рмисати пољопривредне произвођаче, као 

и промовисати критерије и услове који се 

морају испунити да би се остварило право 

на подстицајна средства.  

Пољопривредни произвођачи са 

пребивалиштем на територији општине 

Петрово и који нове засаде воћа подижу на 

територији општине Петрово, захтјеве ће 

подносити општинском органу попуња-

вајући пријавни лист који обавезно садржи 

врсту производње за коју се захтјев по-

дноси и остале документе који су назна-

чени овим програмом. 

Начелник општине ће именовати 

комисију за подстицаје чији ће задатак 

бити да за сваки поднесени захтјев утврди 

чињенично стање на терену, сачини за-
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писник, донесе стручно мишљење да ли 

пољопривредни произвођач испуњава 

услове за подстицај. 

  Комисија ће начелнику општине у 

форми приједлога доставити списак пољо-

привредних произвођача или име пољо-

привредног произвођача који испуњавају  

услове за подстицај. 

Захтјеви пољопривредних произво-

ђача који нису комплетни се неће  разма-

трати. 

По захтјеву пољопривредног про-

извођача за исплату подстицајних средста-

ва предвиђених овим Програмом, може се 

одлучивати само једном у току 2014. 

године. 
 

II 

СТРУКТУРА ПРОГРАМА ПО-

ДСТИЦАЈА 

Овај подстицајни програм регулише 

подстицајне мјере пољопривредним про-

извођачима који заснивају нове  про-

изводне засаде у воћарству: 

1.подстицај за засад шљиве 

2.подстицај за засад јабуке 

3.подстицај за засад крушке 

4.подстицај за засад трешње 

5.подстицај за засад вишње 

6.подстицај за засад дуње 

7.подстицај за засад малине 

8.подстицај за засад јагоде 

Критерији које требају да испуне 

пољопривредни произвођачи су: 

-минимална површина новозаса-

ђеног воћњака  је 0,2ха; (два дунума). 

-минимални број стабала за засад 

шљиве по 1ха је 800 стабала, односно 

160садница/0,2ха. 

-минимални број засада стабала 

јабуке по 1 ха је 1000 стабала, односно 200 

садница/0,2 ха. 

-минимални број засада стабала 

крушке по 1 ха је 1000 стабала, односно 

200садница/0,2 ха. 

-минимални број засада стабала 

трешње по 1 ха је 500 стабала,односно 100 

садница/0,2 ха. 

-минимални број засада стабала 

вишње по 1 ха је 600 стабала,односно 120 

садница/0,2 ха. 

-минимални број засада стабала 

дуње по 1 ха је 500 стабала,односно 100 

садница/0,2 ха. 

-минимална површина новозаса-

ђеног засада малине је 0,1ха(један дунум). 

-минимални број садница малине за 

засад малине по  1ха је 10000 садница по 

хектару (односно 1000 садница за један 

дунум). 

-минимална површина новозасађе-

ног засада јагоде је1/2 дунума (пола дуну-

ма). 

-минимални број садница јагоде за 

засад јагоде по 1ха је 34000 садница (одно-

сно 1700 садница за пола дунума). 

  -Новозасађени воћњак мора бити 

подигнут на властитом земљишту или на 

земљишту чији је  корисник потенцијални 

насљедник уз услов да корисник поднесе 

доказ да је покренута оставинска расправа 

код суда или да корисник користи земљи-

ште под закупом уз услов да   корисник 

као доказ има уговор о закупу земљишта 

на кориштење . 

- Подносиоци уз захтјев  обавезно 

морају доставити потребну документацију 

:копију личне карте,копију банковне кар-

тице, потврду о извршеној анализи земљи-

шта,посједовни лист и копију катастарског 

плана земљишта на коме се засад подиже 

или уговор о закупу земљишта ако про-

извођач користи земљиште под закупом, 

рачун о набавци садног материјала од ре-

гистрованог произвођача или предузећа 

регистованог за производњу и промет са-

дног материјала, увјерење о сортној чисто-

ћи садног материјала издато од стране на-

длежне институције, декларацију о ква-

литету садног материјала издату од стране 

произвођача садног материјала. 

Ако је садни материјал поријеклом 

из иностранства, односно ако је увезен из 

иностранства, потребно је обезбједити: ра-

чун од предузећа регистрованог за промет 

садног материјала, царинску докумен-

тацију о увезеном садном материјалу, 

рјешење  граничне инспекције за заштиту 

биља и декларацију о квалитету садног 

материјала у мјесту производње. 

-Подстицај из овог програма подра-

зумијева подизање засада воћа  само једне 

врсте воћа при чему се искључују било 

какве комбинације. 

-Подносиоц захтјева мора да испо-

штује све агротехничке мјере и рокове. 
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-Садња која буде обављена супро-

тно од начина описано у овом програму, 

неће бити стимулисана подстицајем. 

-Износ подстицаја за подизање но-

вога засада  шљиве је 3,00КМ / садници . 

-Износ подстицаја за подизање но-

вога засада, јабуке, крушке, трешње, ви-

шње и дуње је 2,50 КМ / садници. 

-Износ подстицаја за подизање но-

вога засада јагоде и малине  је 0,30КМ / 

садници. 

-Максималан  новчани износ под-

стицаја који подносилац захтјева може да 

оствари за подизање нових засада шљиве, 

јабуке, крушке, трешње, вишње и дуње је  

2.500,00 КМ. 

-Максималан новчани износ под-

стицаја који подносилац захтјева може да 

оствари за подизање нових засада јагоде и 

малине је 1.250,00 КМ. 

-Подносиоци захтјева за подсти-

цајна новчана средства предвиђена овим 

програмом а који су по било ком основу из 

буџета општине Петрово остварили право 

на новчана средства у 2014. години, за ову 

врсту производње, немају право на подсти-

цајна средства из овог програма. 

-Подстицаји из овог програма се 

односе на прољетну и јесењу садњу у 2014. 

години. 

-Рок за подношење захтјева за по-

дстицаје из овог програма је до 01.12.2014. 

године. 

 

III 

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-55/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 16. став 1. тачка б. и 

члана 22. Закона о пољопривреди („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

70/06, 20/07 и 86/07, 71/09), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године, донијела је   

 

 

П Р О Г Р А М 

 КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ПЛА-

СТЕНИКА У 2014. ГОДИНИ НА ПО-

ДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

УВОД  

Буџетом општине Петрово за 2014. 

годину, планирана су новчана подстицајна 

средства за развој и унапређење пољопри-

вредне производње на територији општине 

Петрово. 

Један од видова унапређења пољо-

привредне производње је унапређење и 

развој пољопривредне производње у за-

штићеном простору-пластеничка произво-

дњa. За овај вид унапређења пластеничке 

производње из буџета општине планирана 

су новчана подстицајна средства у износу 

до 5.000,00 КМ. 

Општина Петрово у циљу наставка 

подршке развоја пластеничке производње, 

доноси „Програм кориштења  подстица-

јних средстава за подизање нових пласте-

ника у 2014. години на подручју општине 

Петрово“.   

Подстицањем развоја и унапређења  

пластеничке производње на простору 

општине Петрово допринијело би се оства-

ривању циљева: повећање производних 

површина под пластеницима, повећање 

броја запослених пољопривредних про-

извођача, повећање броја регистрованих 

пољопривредних газдинстава, повећање 

количине крајњег пољопривредног про-

извода, повећање броја регистрованих про-

изводних дјелатности у прехрамбеној 

индустрији, повећање висине производних 

приноса и повећање новчаних прихода 

пољопривредних произвођача. 

 
I 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Усвајањем овог Програма од стране 

Скупштине општине Петрово, надлежно 

одјељење Општинске управе ће путем 

разних облика информисања који су 

актуелни на простору Општине Петрово, 

информисати пољопривредне произвођаче, 

као и промовисати критерије и услове који 

се морају испунити да би се остварило 

право на подстицајна средства.  

Пољопривредни произвођачи са 

пребивалиштем на територији општине 

Петрово и који нове пластенике подижу и 
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пољопривредну производњу обављају на 

територији општине Петрово, захтјеве ће 

подносити општинском органу попуња-

вајући пријавни лист који обавезно садржи 

врсту производње за коју се захтјев подно-

си и остале документе који су назначени 

овим програмом. 

Начелник општине ће именовати 

комисију за подстицаје чији ће задатак 

бити да за сваки поднесени захтјев утврди 

чињенично стање на терену,сачини запи-

сник, донесе стручно мишљење да ли по-

љопривредни произвођач испуњава услове 

за подстицај. 

Комисија ће начелнику општине у 

форми приједлога доставити списак пољо-

привредних произвођача  или име пољо-

привредног произвођача који испуњавају  

услове за подстицај. 

Захтјеви пољопривредних произво-

ђача који нису комплетни се неће  разма-

трати. 

По захтјеву пољопривредног про-

извођача за исплату подстицајних сре-

дстава предвиђених овим Програмом, мо-

же се одлучивати само једном у току 2014. 

године. 
 

II 

СТРУКТУРА ПРОГРАМА ПО-

ДСТИЦАЈА 

         Овај подстицајни програм регулише 

подстицајне мјере пољопривредним про-

извођачима који подижу нове пластенике 

на простору општине Петрово. 

Критерији и услови за подстицај 

које требају да испуне пољопривредни 

произвођачи су: 

-Изградња и подизање нових пла-

стеника и набавка нове опреме за пла-

стеничку производњу најмање 100 m2 уку-

пне корисне  површине.    

 - Подстицај за изградњу пластеника 

се односи искључиво на нове објекте 

изграђене у 2014. години, искључиво од 

новог матerијала.                                                                                                                                                                

 -Конструкција за изградњу нових 

пластеника мора бити од жељезног или 

пластичног материјала 

-Пластеник мора бити подигнут на 

властитом земљишту или на земљишту чи-

ји је корисник потенцијални насљедник уз 

услов да корисник поднесе доказ да је по-

кренута оставинска расправа код суда или 

да корисник користи земљиште под заку-

пом  уз  услов  да  корисник  као  доказ има 

уговор о закупу земљишта на кориштење. 

Подстицајна средства за пластени-

чку производњу износиће 2,50 КМ/m2, и не 

могу бити већа од 500,00 КМ по једном 

подносиоцу захтјева. 

Подносиоци захтјева за подстицајна 

новчана средства предвиђена овим програ-

мом а који су по било ком основу из 

буџета општине Петрово остварили право 

на новчана средства у 2014. години, за ову 

врсту производње, немају право на подсти-

цајна средства из овог програма. 

Корисник подношењем захтјева преузима 

обавезу да ће организовати пољопри-

вредну производњу под пластеницима, у 

супротном неће бити у могућности да 

оствари новчане подстицаје у наредном 

периоду  у пластеничкој производњи. 

Подносиоци уз захтјев обавезно 

морају доставити потребну документацију: 

копију личне карте, копију банковне кар-

тице, посједовни лист, рачун о куповини 

пластеника или рачун о куповини матери-

јала од којег је изграђен  пластеник  у 

текућој години. 

Рок за подношење захтјева за новча-

ни подстицај из овог програма је до 

01.12.2014. године. 
 

III 

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-56/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 16. став 1. тачка б. и 

члана 22. Закона о пољопривреди („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

70/06, 20/07 и 86/07, 71/09), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године, донијела је   
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТА-

ВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КРАСТАВЦА  КОР-

НИШОНА У 2014. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

УВОД  

Буџетом  општине  Петрово за 2014.  
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годину, планирана су новчана подстицајна 

средства за развој и унапређење пољопри-

вредне производње на територији општине 

Петрово. 

Један од видова унапређења пољо-

привредне производње је унапређење и 

развој повртарске  производње -произво-

дња краставца корнишона. За овај вид 

унапређења повртарске производње из бу-

џета општине планирана су новчана по-

дстицајна средства у износу до 2.000,00 

КМ. 

Општина Петрово у циљу подршке 

развоја повртарске пољопривредне  про-

изводње, доноси „Програм кориштења  

подстицајних средстава за производњу 

краставца корнишона у 2014.години на 

подручју општине Петрово“.   

Подстицањем развоја и унапређења  

повртарске производње на простору 

општине Петрово допринијело би се оства-

ривању  циљева: повећање производних 

површина под поврћем, повећање броја 

запослених пољопривредних произвођача, 

повећање броја регистрованих пољопри-

вредних газдинстава, повећање количине 

крајњег пољопривредног производа, пове-

ћање броја регистрованих производних 

дјелатности у прехрамбеној индустрији, 

повећање висине производних приноса и 

повећање новчаних прихода пољопривре-

дних произвођача. 
 

I 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Усвајањем овог Програма од стране 

Скупштине општине Петрово, надлежно 

одјељење Општинске управе ће путем ра-

зних облика информисања који су акту-

елни на простору Општине Петрово, 

информисати пољопривредне произвођаче, 

као и промовисати критерије и услове који 

се морају испунити да би се остварило 

право на подстицајна средства.  

Пољопривредни произвођачи са 

пребивалиштем на територији општине 

Петрово који буду  у организованом си-

стему производње и уговорене продаје 

краставца корнишона  и пољопривредну 

производњу обављају на територији 

општине Петрово, подстицај ће оствари-

вати на основу захтјева за подстицај посре-

дством организатора производње и откупа 

краставаца корнишона. Организатор про-

изводње и откупа могу бити регистроване 

пољопривредне задруге, пољопривредна  

удружења, правна лица и прерађивачи по-

љопривредних производа. Начелник 

општине ће именовати комисију за подсти-

цаје чији ће задатак бити да за  поднесени 

захтјев утврди чињенично стање, сачини 

записник, донесе стручно мишљење да ли 

захтјев испуњава услове за подстицај. 

Комисија ће начелнику општине у 

форми приједлога доставити списак пољо-

привредних произвођача или име по-

љопривредног произвођача који испуња-

вају  услове за подстицај. 
 

II 

  СТРУКТУРА ПРОГРАМА ПО-

ДСТИЦАЈА 

Овај подстицајни програм регулише 

подстицајне мјере пољопривредним про-

извођачима који подижу нове производне 

површине краставаца корнишона и врше 

уговорену продају са организатором про-

изводње и откупа краставаца корнишона у 

сезони производње 2014. године. 

Право на подстицајна средства по-

љопривредни произвођачи остварују по-

средством организатора производње и от-

купа краставаца корнишона на основу 

захтјева уз који се прилаже: 

а) списак пољопривредних произво-

ђача од којих је откупљен краставац ко-

рнишон а који садржи : 

    -име и презиме пољопривредног 

произвођача коперанта 

    -мјесто пребивалишта 

   -ЈМБГ  

-копију банковне картице-број теку-

ћег рачуна пољопривредног произвођача 

   -број откупног блока 

б) уговор са пољопривредним про-

извођачима краставаца корнишона о орга-

низованој производњи и откупу краставаца 

ц) спецификација корисника по-

дстицаја са количинама откупљених кра-

ставаца 

Висина новчаних подстицајних сре-

дстава за произведене и предате количине 

краставца корнишона у организованој про-

изводњи и откупу, износе 0,05 КМ/кг про-

изведеног и предатог краставца корнишона 

организатору и откупљивачу краставца. 

Након обраде приспјелих захтјева 

од стране општинске комисије за подсти-

цаје и достављеног приједлога за исплату 

подстицаја, начелник општине Петрово ће 

донијети рјешење о исплати новчаног по-

дстицаја пољопривредним произвођачима 
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за произведене и предате количине краста-

вца у организованој и уговореној произво-

дњи. 

Исплата подстицајних новчаних 

средстава ће се вршити на појединачне 

текуће рачуне пољопривредних произво-

ђача. 

Подносиоци захтјева за подстицајна 

новчана средства предвиђена овим про-

грамом а који су по било ком основу из 

буџета општине Петрово остварили право 

на новчана средства у 2014.години, за ову 

врсту производње ,немају право на подсти-

цајна средства из овог програма. 

Захтјеви  који нису комплетни се неће  ра-

зматрати.  

По захтјеву за исплату подстица-

јних средстава предвиђених овим Програ-

мом, може се одлучивати само једном у 

току 2014. године. 

Рок за подношење захтјева за новча-

ни подстицај из овог програма је до 

01.12.2014 .године. 
 

III                        

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово.   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-57/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној управи и самоуправи („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 37. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 17/06 и 3/14), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 14.05.2014. године, донијела 

је   
 

П Р О Г Р А М  

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   

У 2014. ГОДИНИ 
 

I 

              Суштину овог Програма предста-

вљају приходи општине Петрово који су 

законима и скупштинским одлукама пре-

двиђени да се намјенски троше.Неки од 

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. 

       Чланом 89. став 3. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 75/08 и 60/13) прописано је да накнаде 

за коришћење шуме и шумског земљишта 

у својини Републике издвајају се 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 утврђеној 

по цијенама у шуми на пању, по 

цјеновнику корисника шума и шумског 

земљишта у својини Републике.Планирани  

приход у 2014.години по основу ове 

накнаде је 70.000,00 КМ. У овам износу 

планирали смо и дуг Шумског газдинства 

закључно са 31.12.2013.године (цирка 

20.000,00 КМ). Средства планирана у 

буџету општине за 2014.годину ће се утро-

шити за санацију и одржавање локалних 

путних праваца на подручју општине 

Петрово у складу са Програмом санације и 

одржавања локалних путних праваца на 

подручју општине Петрово у 2014. години 

за који смо добили сагласност од надле-

жног Министарства. 

                                                                                                                               

II 

            Приходи од концесионих накнада за 

кориштење минералних сировина, у складу 

са Законом о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 121/12) се дијеле изме-

ђу буџета Републике и буџета општина и 

градова у сразмјери 30:70. У 2014. години 

приход од ових накнада је планиран  у 

износу од 28.000,00 КМ. Овај приход 

општина може употријебити за изградњу 

примарних инфраструктурних објеката 

који су у функцији привредног развоја и 

запошљавања (водоводи, канализација, 

локални путеви и слично) и контролу за-

штите животне средине. Приход остварен 

од ових накнада ће се утрошити за израду 

проjeктне документације, те реконстру-

кцију и изградњу водоводне мреже и 

изградњу путева и мостова на подручју  

општине Петрово. 

 

III 

      Приходи општине Петрово по осно-

ву Закона о заштити од пожара  („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

6/09 и 71/12), односе се на приходе које 
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предузећа и друга правна лица која на 

територији Републике Српске обављају 

дјелатност и уплаћују накнаду у висини од 

0,04% од укупног прихода за реализацију 

посебних мјера од пожара. 

        Овај приход се уплаћује на рачун 

јавних прихода Републике Српске, а 

општинама се враћа 60%, према сједишту 

предузећа. Ова средства служе за реали-

зацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општине. 

Очекивани приход по основу ове 

накнаде за 2013. годину износи 7.600,00 

КМ, а утрошиће се за набавку ватрогасне 

опреме Добровољне ватрогасне јединице 

Петрово. 
 

IV 

        У складу са Законом о пољопри-

вредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 96/06), предвиђена 

је накнада за промјену намјене пољопри-

вредног земљишта. Та накнада се уплаћује 

у корист буџета Републике Српске, од чега 

се 70% враћа општинама. 

       Накнада за промјену намјене пољо-

привредног земљишта у непољопривредне 

сврхе се може користити само за оспо-

собљавање за пољопривредну производњу 

неплодног земљишта, за израду основа за-

штите, уређења и коришћења пољопри-

вредног земљишта, испитивање плодности 

пољопривредног земљишта код домаћи-

нстава, као и за подстицање интегралне 

органске производње. 

       Очекивани приход по основу ове 

накнаде у 2014.години се процјењује на 

износ од 500,00 КМ. 

        Ова средства  ће се утрошити за 

противградну заштиту инсталирану на 

простору општине Петрово. 

 

V 

           Средства која се остварују по осно-

ву Закона о водама („Службени гласник 

Републике Српске“ број 50/06, 92/09 и 

121/12), а у складу са чланом  95. Закона, у 

2014. години се очекују у износу од 

13.000,00 КМ. Пренесена неутрошена сре-

дства из 2012. године износе  504,79 КМ, 

што укупно са планираним средствима 

износи 13.504,79 КМ. 

       Ова средства ће се утрошити за 

плаћање пројектне документације те  

изградњу и реконструкцију водоводне 

мреже на простору општине Петрово. 

VI 

             Буџетом општине Петрово за 2014. 

годину, на конту 781311 – Трансфери једи-

ницама локалне самоуправе за подршку 

буџету, планирано је 31.000,00 КМ. 

        Дозначена средства ће се утрошити 

за социјалну помоћ и здравствену заштиту 

корисницима новчаних давања и смјештај 

штићеника Центра за социјални рад Пе-

трово у установама. 
 

VII 

           Овај програм ступа на снагу осмог 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-58/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 

109/12), члана 37. Статута општине Петро-

во («Службени гласник општине Петрово» 

број 17/06 и 3/14), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 14.05. 

2014. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРО-

ГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

У ПЕТРОВУ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

Народне библиотеке у Петрову за 2014. 

годину, број 01/1-620-32/14 од 20.03.2014. 

године. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-59/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гланик Републи-
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ке Српске“ број 75/04, 78/11), члана 27. 

тачка 11. Статута ЈКП „Вода“ Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 4/11), Скупштина општине Петрово у 

функцији Скупштине ЈКП „Вода“ Петрово, 

на сједници одржаној дана  14.05.2014.  

године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРА-

ВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈКП 

„ВОДА“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и системати-

зацији радних мјеста ЈКП „Вода“  Петрово 

са п.о. Петрово, број 98/14 од 08.04.2014. 

године. 
 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-60/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 5. под г. Закона о 

јавним предузећима („Службени гланик 

Републике Српске“ број 75/04, 78/11), 

члана 27. тачка 4. Статута ЈКП „Вода“ 

Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број 4/11), Скупштина општине 

Петрово у функцији Скупштине ЈКП „Во-

да“ Петрово, на сједници одржаној дана  

14.05.2014.  године, донијела   је 

 

П Л А Н 

ПОСОВАЊА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО  

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Скупштина предузећа доноси План 

пословања ЈКП „Вода“ Петрово за 2014. 

годину, са планом прихода, расхода и 

извора финансирања као у акту број 97/14 

од 08.04.2014. године. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у  

 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

 

Број: 01-022-61/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гланик Репу-

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

тачка 10. Статута ЈКП „Вода“ Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 4/11), Скупштина општине Петрово у 

функцији Скупштине ЈКП „Вода“ Петрово, 

на сједници одржаној дана  14.05.2014.  

године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛО-

ВАЊУ ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО У 2013. 

ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању 

ЈКП „Вода“ Петрово у 2013. години, са 

подацима исказаним у финансијском извје-

штају за 2013. годину, број 96/14 од 08.04. 

2014. године. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
 

Број: 01-022-62/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

26. 

 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члан 9. Закона о мини-

старским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 25/03 и 

41/03) члана 37. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број: 17/06 и 3/14) Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 14.05. 

2014. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И УПРА-

ВНОГ ОДБОРА ЈУ „КУЛТУРНО-ТУРИ-

СТИЧКИ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор и 

именовање директора и Управног одбора 

ЈУ „Културно-туристички и спортски 

центар“ Петрово у саставу: 

1. Драган Стјепановић из Петрова  -  

предсједник, 

2. Драгана Дујковић из Петрова - 

члан, 

3. Младен Ристић из Какмужа  - 

члан, 

4. Зоран Стјепановић из Петрова  - 

члан, 

5. Јован Тодоровић из Карановца  - 

члан. 
 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке, у 

складу са законом извршиће преглед свих 

пријава које буду благовремене и контролу 

испуњавања услова тражених јавним ко-

нкурсом.  

Комисија ће поштујући принципе 

законитости, квалитета, независне про-

вјере, одговорности, транспарентности и 

утврђених критеријума за именовање, 

саставити листе са ужим избором најбо-

љих кандидата и са њима обавити улазни 

интервју, те на основу резултата интервјуа 

утврдити редослијед кандидата за сваку 

оглашену позицију и исте доставити Ску-

пштини општине Петрово на даље по-

ступање. 
 

Члан 3. 

Поступак из члана 2. ове одлуке 

Комисија ће спровести у року од 15 дана 

од дана истека јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-7/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

 

27. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) а у вези са чланом 24. 

Закона о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини – пречишћени текст („Слу-

жбени гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 32/10) и Џендер акционим планом 

Босне и Херцеговине за период 2013-2017. 

године („Службени гласник Босне и Хер-

цеговине“, број: 38/13), члана 37. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06 и 3/14), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 14.05.2014. године донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРА-

ДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАВНОПРА-

ВНОСТИ ПОЛОВА ОПШТИНЕ ПЕ-

ТРОВО ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I. 

Именује се Комисија за израду 

Акционог плана равноправности полова 

општине Петрово за 2015. годину, у са-

ставу: 

1. Дијана Живковић - предсједник, 

2. Томић Младен - члан, 

3. Николић Јово - члан,  

4. Стефановић Славојка - члан, 

5. Лазаревић Слађана- члан, 

6. Трифковић Небојша- члан, 

7. Иличић Јулијана - члан. 
 

II 

Задатак Комисије из тачке I. ове 

одлуке јесте да у складу са Законом о 

равноправности полова у Босни и Херце-

говини – пречишћени текст, Џендер акци-

оним планом Босне и Херцеговине за 

период 2013-2017. године и смјерницама за 

израду датим од стране Џендер центра- 

Центар за једнакост и равноправност 

полова Републике Српске изради први 

нацрт Акционог плана, достави га Џендер 

центру најкасније до 15. јуна текуће го-

дине на увид и разматрање те на основу 

њихових приједлога и сугестија изради 

коначан приједлог документа за усвајање 

на сједници Скупштине општине. 

  

III 

Комисија из тачке I. ове одлуке је 

привремено радно тијело, које се након 

усвајања Акционог плана за равноправност 
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полова општине Петрово за 2015. годину 

има сматрати распуштено. 
 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-8/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

28. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине 

Петрово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након ра-

зматрања Извјештаја о утрошку намје-

нских средстава из буџета Општине Петро-

во у 2013. години, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 14.05. 

2014. године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о утрошку намјенских средстава 

из буџета Општине Петрово у 2013. годи-

ни, број 02-014-2-182/14 од 14.04.2014. 

године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-15/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

29. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине 

Петрово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након разма-

трања Извјештаја о реализацији Плана и 

програма одржавања улица, локалних и 

некатегорисаних путева у 2013. години, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 14.05.2014. године донијела 

је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о реализацији Плана и програма 

одржавања улица, локалних и некатего-

рисаних путева у 2013. години, број 05/1-

36-1-20/14 од 10.04.2014. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-16/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

30. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине 

Петрово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након разма-

трања Извјештаја о кандидованим, оконча-

ним и нереализованим пројектима у 2013. 

години са приједлогом мјера за реали-

зацију, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 14.05.2014. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о кандидованим, окончаним и 

нереализованим пројектима у 2013. години 

са приједлогом мјера за реализацију, број 

02-014-2-196/14  од 28.04.2014. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 
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објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-17/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

31. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине 

Петрово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након разма-

трања Извјештаја о раду Туристичке орга-

низације „Петрово“ Петрово за 2013. го-

дину, Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 14.05.2014. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Туристичке организације 

„Петрово“ Петрово за 2013. годину, број 

1/14  од 21.03.2014. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-18/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

32. 
           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након разма-

трања Извјештаја о раду и пословању 

Народне библиотеке у Петрову за 2013. 

годину, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 14.05.2014. године 

донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду и пословању Народне 

библиотеке у Петрову за 2013. годину, број 

01/1-620-33/14  од 20.03.2014. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-19/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

33. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након разма-

трања Информације о раду Црвеног крста 

Републике Српске Општинска организа-

ција Петрово за 2013. годину, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године донијела је сљеде-

ћи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о раду Црвеног 

крста Републике Српске Општинска орга-

низација Петрово за 2013. годину и при-

хвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-20/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 
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34. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након разма-

трања Програма рада Црвеног крста Репу-

блике Српске Општинска организација 

Петрово за 2014. годину, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 14.05.2014. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Програмом рада Црвеног крста 

Републике Српске Општинска органи-

зација Петрово за 2014. годину и прихвата 

га. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-21/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

35. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06 и 3/14), члана 134. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након разма-

трања Извјештаја о стању безбиједности 

саобраћаја на општини Петрово у 2013. 

години, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 14.05.2014. године 

донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Извјештајем о стању безбије-

дности саобраћаја на општини Петрово у 

2013. години број 09-7/01-1-052-58/14 од 

09.03.2014. године и прихвата га. 
 

II 

 Скупштина општине Петрово 

изражава незадовољство одржавањем пута 

Л 07 на дијелу од Карановца до Калу-

ђерице од стране ЈП „Путеви Републике 

Српске“ Бања Лука, па тражи од овог 

предузећа да у што краћем року изврши 

поправке оштећења на коловозу, постави 

одговарајућу саобраћајну сигнализацију и 

приступи проширењу наведене саобра-

ћајнице. 
 

ІІІ 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-22/14 

Датум: 14.05.2014.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 56. став 1., алинеја  

2., Статута општине Петрово („Сл.  гла-

сник општине Петрово“, број: 17/06), схо-

дно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те  члану 6. став 1., 

тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о 

јавним набавкама БиХ  („Службени гла-

сник БиХ“, број :  03/05 ), у вези члана  34. 

став 2., у смислу члана 3. став 1., тачка под 

а). Закона о јавним набавкама („Сл. гла-

сник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 

8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13) и 

Правилника о поступку директног спо-

разума („Службени гласник БиХ“, број:  

53/06 и 20/09), Начелник општине Петро-

во, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за jавну набавку услуга 

у поступку Директног споразума: „Инста-

лација и конфигурација Windows сервера 

2012 R2“, пословном субјекту под нази-

вом: „ИТИНЕРИС“ д.о.о.  Тузла 

                 

1. Пословни субјекат  под називом: 

„ИТИНЕРИС“ д.о.о.  Тузла, изабран је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке услуга: „Инсталација и конфи-
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гурација Windows сервера 2012 R2“- Ди-

ректни споразум.  

2.Уговор о набавци услуга: „Инста-

лација и конфигурација Windows сервера 

2012 R2“, закључиће се се након истека 15 

(петнаест) дана, од дана када је  понуђач 

обавјештен о избору најповољнијег доба-

вљача услуга. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

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

49/04) и Законима о измјенама Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 

број: 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13), те подзаконским 

актима из области Јавних набавки.  

Поступак је спровела Општинска 

управа Петрово, а Комисија  за јавне 

набавке општине Петрово, након пријема и 

оцјене понуде, упутила  је препоруку 

Начелнику општине Петрово, да се  као 

повољан добављач изабере пословни 

субјекат под називом: „ИТИНЕРИС“ д.о.о.  

Тузла 

На основу члана 34. став 1. тачка а). 

и тачка б). , и члана 35. став 1. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 49/04), сходно Упутству о примјени 

Закона о јавним набавкама БиХ („Слу-

жбени гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), у 

смислу члана 3. став 2. члана 7. став 3. и 

члана 8. Правилника о поступку Директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број 

53/06 и 20/09), донешена је Одлука као у 

диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити приговор 

на поступак., сходно члану 10. Правилника 

о поступку директног споразума („Слу-

жбени гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09) .  

Приговор се подноси уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5 (пет) дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од 1 (једне) го-

дине  од наводне повреде, у смислу члана 

50. и члана 51. став 1. Закона о јавним 

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

49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 

70/06, 12/09, 60/10 и 87/13). 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-51/14 

Датум: 07.04.2014.  
_______________________________________________________ 

37. 

На основу члана 56. став 1., алинеја  

2., Статута општине Петрово („Сл.  гла-

сник општине Петрово“, број: 17/06), схо-

дно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те  члану 6. став 1., 

тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гла-

сник БиХ“, број:  03/05), у вези члана  34. 

став 2., у смислу члана 3. став 1., тачка под 

а). Закона о јавним набавкама („Сл. гла-

сник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 

8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13) и 

Правилника о поступку директног спора-

зума („Службени гласник БиХ“, број:  

53/06 и 20/09), Начелник општине Петро-

во, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за jавну набавку услуга 

у поступку Директног споразума: „Набавка 

услуга системског одржавања сервера за 

2014. годину“, пословном субјекту под 

називом: „ИТИНЕРИС“ д.о.о.  Тузла 

  

1. Пословни субјекат  под називом: 

„ИТИНЕРИС“ д.о.о.  Тузла, изабран је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке услуга: „Набавка услуга систе-

мског одржавања сервера за 2014. годину“- 

Директни споразум.  

2. Уговор о набавци услуга: „На-

бавка услуга системског одржавања сер-

вера за 2014. годину“, закључиће се се 

након истека 15 (петнаест) дана, од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најпо-

вољнијег добављача услуга . 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

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

49/04) и Законима о измјенама Закона о ја-

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

19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13), те подзаконским 

актима из области Јавних набавки.  
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Поступак је спровела Општинска 

управа Петрово, а Комисија за јавне 

набавке општине  Петрово, након пријема 

и оцјене понуде, упутила  је препоруку 

Начелнику општине Петрово, да се  као 

повољан добављач изабере пословни су-

бјекат под називом: „ИТИНЕРИС“ д.о.о.  

Тузла. 

На основу члана 34. став 1. тачка а). 

и тачка б)., и члана 35. став 1. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл . гласник 

БиХ“, број: 49/04), сходно Упутству о при-

мјени Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 03/05 и 

24/09), у смислу члана 3. став 2. члана 7. 

став 3. и члана 8. Правилника о поступку 

Директног споразума („Службени гласник 

БиХ“, број 53/06 и 20/09), донешена је 

Одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

Сваки добављач који има легитиман 

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 приговор 

на поступак., сходно члану 10. Правилника 

о поступку директног споразума („Слу-

жбени гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09).  

Приговор се подноси уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5 (пет) дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од 1 (једне) го-

дине  од наводне повреде, у смислу члана 

50. и члана 51. став 1. Закона о јавним на-

бавкама БиХ „Сл. гласник БиХ“, број: 

49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 

70/06, 12/09, 60/10 и 87/13). 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-49/14 

Датум: 07.04.2014.  
_______________________________________________________ 

38. 

На основу члана 1. став 2. и члана 3. 

став 1., тачка под а). Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 

87/13), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), у смислу 

члана 69. став 3. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

17/06 и 3/14), Начелник општине Петрово,  

д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка канцеларијског материјала“ 
 

Члан 1. 

Приступа се поступку јавне набавке 

роба: „Набавка канцеларијског матријала“ 

путем конкурентског позива без објаве 

обавјештења у Службеном  гласнику БиХ–

е,  први пут.  

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се конкурентским поступком, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине  („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 8/06, 24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 

12/09, 60/10 и 87/13), те осталим подза-

конским актима из области Јавних на-

бавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 8.100,00 КМ. Средства за 

набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

јеђена су  из Буџета општине Петрово, са 

конта број: 412310 - Расходи за канце-

лариски материјал. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-45/14 

Датум: 08.04.2014.  
_______________________________________________________ 

39. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у 
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смислу става 3., тачка под а). и тачка под  

ц). Упутства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ“ 03/05), 

сходно члану 72. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у смислу 

члана 69. став 3. Статута општине Петро-

во („Службени гласник oпштине Петро-

во“, број 17/06 и 3/14), Начелник општине 

Петрово, д о н о с и 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова у конкурентском 

поступку: „Набавка канцеларијског 

материјала“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова у конку-

рентском поступку: „Набавка канцела-

ријског материјала“, у следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

члан  

4. Жељко Томић дипл. економиста, 

секретар   

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 

предложи најповољнијег добављача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

дана 24.04.2014. године, у 12:15 часова, у 

просторијама општине Петрово.   

       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-47/14 

Датум: 08.04.2014.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл.  гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у 

смислу става 3., тачка под а). и тачка под  

ц). Упутства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ 03/05), 

сходно члану 72. став 3.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), у смислу 

члана 69. став 3. Статута општине Петро-

во („Службени гласник општине Петрово, 

број 17/06 и 3/14, Начелник општине 

Петрово, доноси 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга путем конкурентског 

захтјева: „Штампање билтена општине 

Петрово“, први пут. 
 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача услуга путем 

конкурентског захтјева: „Штампање билте-

на општине Петрово“, први пут, у 

следећем саставу:  

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

члан   

4. Жељко Томић дипл. економиста, 

секретар   

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 

предложи најповољнијег добављача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити  

17.04.2014. године, у 12:15 часова, у про-

сторијама општине Петрово.         
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“ . 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-54/14 

Датум: 08.04.2014.  
_______________________________________________________ 
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41. 

На основу члана 1. став 2. и члана 3. 

став 1., тачка под а). Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 

и 87/13), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04,42/05,118/05 и 98/13), у смислу 

члана 69. став 3. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

17/06 и 3/14), Начелник општине Петрово,  

д о н о с и 
О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга: „Штампање билтена општине 

Петрово“ 
  

Члан 1. 

Приступа се поступку јавне набавке 

роба: „Штампање билтена општине Петро-

во“ путем конкурентског позива без објаве 

обавјештења у Службеном  гласнику БиХ–

е,  први пут.  
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се конкурентским поступком, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине  („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 8/06, 24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 

12/09, 60/10 и 87/13), те осталим подза-

конским актима из области Јавних на-

бавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 6.000,00 КМ. Средства за 

набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

јеђена су  из Буџета општине Петрово, са 

конта број: 412731-Расходи за услуге 

штампања, графичке обраде, копирања, 

увезивања и сл. 
 

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: 02-014-7-52/14 

Датум: 08.04.2014.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

42. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) 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 новчаних 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), у износу од 

35,00 КМ, са конта број 41274 – Расходи за 

рачуноводствене услуге на конто 412979 – 

Расходи по основу јавних такси и накнада 

на терет послодавца, за мјесец април  2014. 

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: 02-014-1-131/14 

Датум: 10.04.2014.  
_______________________________________________________ 

43. 

На основу члана 43. алинеја 11. и 

члана 72. став 3. Закона о локалној само-

управи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 19. став 4. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике 

Српске» број 68/07 и 109/12) и члана 56. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 17/06 и 3/14), 

Начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о уну-

трашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈУ „Културно-туристички  и  

спортски  центар“  Петрово 
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематиза-

цији послова и радних задатака ЈУ „Култу-
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рно-туристички  и  спортски  центар“ Пе-

трово, број: 55-04/14 од 07.04.2014. 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: 02-014-1-129/14 

Датум: 11.04.2014.  
_______________________________________________________ 

44. 

На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04,42/05, 118/05 и 98/13), сходно 

члану 69. став 3. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

17/06 и 3/14), у смислу члана 46. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О поништењу поступка  јавне набавке 

роба, без објаве обавјештења, први пут: 

„Набавка угља за централно гријање за 

2014 годину, са услугом превоза“ 

 

1. Поништава се поступак за јавну 

набавку роба, без објаве обавјештења, први 

пут: „Набавка угља за централно гријање 

за 2014 годину, са услугом превоза“, према 

конкурентском позиву за набавку рoба, без 

објаве обавјештења, број: 02-014-7-37/14 

од 27.03.2014. године, ради тога што нису 

прикупљене најмање 3 (три)  квалификова-

не понуде. 

2. Поновљени поступак набавке 

спровест ће се након што се стекну услови 

за провођење истог. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13) и подзаконским акти-

ма донесеним на основу њега. Поступак је 

проводила Општинска управа Петрово и 

Комисија за јавне набавке општине Петро-

во.   

Након пријема и оцјене понуда Ко-

мисија је упутила препоруку Начелнику 

општине Петрово  да поништи поступак из 

разлога који је наведен у тачки 1. диспо-

зитива ове Одлуке. Извјештај Kомисије и 

препорука су прихваћени, па је сходно  

члана 46. став 6. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

08/06, 24/06, 70/06, 12/09,60/10 и 87/13), 

донесена Одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је уговорни орган у 

току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити приговор 

на поступак.  

Приговор се подноси  уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5(пет) дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од једне године  

од наводне повреде. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-59/14 

Датум: 14.04.2014.  
_______________________________________________________ 

45. 

На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04,42/05, 118/05 и 98/13 ), сходно 

члану 69. став 3. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

17/06 и 3/14), у смислу члана 46. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О поништењу поступка  јавне набавке 

роба: „Набавка горива за потребе слу-

жбених возила Општинске управе  

Петрово за  2014. годину“ 
 

1. Поништава се поступак за јавну 

набавку роба: „Набавка горива за потребе 

службених возила Општинске управе Пе-
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трово за  2014. годину“,  према конкуре-

нтском  позиву за набавку рoба, без објаве 

обавјештења, број: 02-014-7-43/14 од 28.03. 

2014. године, ради тога што нису прику-

пљене најмање 3 (три) квалификоване по-

нуде. 

2. Поновљени поступак набавке 

спровест ће се након што се стекну услови 

за провођење истог. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13) и подзаконским акти-

ма донесеним на основу њега. Поступак је 

проводила Општинска управа Петрово и 

Комисија за јавне набавке општине Петро-

во.   

Након пријема и оцјене понуда Ко-

мисија је упутила препоруку Начелнику 

општине Петрово  да поништи поступак из 

разлога који је наведен у тачки 1. диспо-

зитива ове Одлуке. Извјештај Kомисије и 

препорука су прихваћени, па је сходно  

члана 46. став 6. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

08/06, 24/06, 70/06, 12/09,60/10 и 87/13), 

донесена Одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној наба-

вци 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 приговор 

на поступак.  

Приговор се подноси уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5 (пет) дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од једне године  

од наводне повреде. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-57/14 

Датум: 14.04.2014.  
_______________________________________________________ 

46. 

На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04,42/05, 118/05 и 98/13 ), сходно 

члану 69. став 3. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

17/06 и 3/14), у смислу члана 46. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине, у вези са чланом 22. и 23. став 1., 

тачка под а)., б)., ц)., д)., е)., ф)., и г)., 

(„Службени гласник БиХ“, број 49/04, 

19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), Начелник општине Петро-

во,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О поништењу поступка  јавне набавке ро-

ба, без објаве обавјештења, први пут: „На-

бавка прехрамбених артикала за кухињу и 

средстава за чишћење за 2014. годину“ 
 

1. Поништава се поступак за јавну 

набавку роба, без објаве обавјештења, први 

пут: „Набавка прехрамбених артикала за 

кухињу и средстава за чишћење за 2014. 

годину“, према конкурентском  позиву за 

набавку рoба број: 02-014-7-40/14 од 28.03. 

2014. године, ради тога што нису прику-

пљене најмање 3 (три)  квалификоване по-

нуде и због непотпуне документације. 

2. Поновљени поступак набавке 

спровест ће се након што се стекну услови 

за провођење истог. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13) и подзаконским акти-

ма донесеним на основу њега. Поступак је 

проводила Општинска управа Петрово и 

Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово.   

Након пријема и оцјене понуда Ко-

мисија је упутила препоруку Начелнику 

општине Петрово  да поништи поступак из 

разлога који је наведен у тачки 1. диспо-

зитива ове Одлуке. Извјештај Kомисије и 

препорука су прихваћени, па је сходно  

члана 46. став 6., у смислу члана 46. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине, у вези са чланом 22. и 23. Став 1., 

тачка под а)., б)., ц)., д)., е)., ф)., и г)., 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
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12/09, 60/10 и 87/13), донесена Одлука као 

у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је уговорни орган у 

току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити приговор 

на поступак.  

Приговор се подноси  уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5(пет) дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама , али не касније од једне године  

од наводне повреде. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-55/14 

Датум: 14.04.2014.  
_______________________________________________________ 

47. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 56. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06 и 3/14), на-

челник  општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КО-

НТРОЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗГРА-

ДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ПЕТРОВУ 
 

Члан 1. 

 Именује се комисија задужена за 

контролу документације изградње Дома 

културе у Петрову у саставу: 

 1. Драган Стјепановић, предсједник 

комисије, 

 2.  Жељко Ђурић, члан комисије, 

 3. Јесенко Стјепановић, члан коми-

сије, 

 4. Милош Тодоровић, члан коми-

сије. 
 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да прикупи и 

прегледа техничку и другу документацију  

за изградњу Дома културе у Петрову 

(пројекат, одобрење за грађење, уговоре са 

извођачима радова, одлуку о именовању 

надзорног органа, записник о надзору, гра-

ђевински дневник, атесте за уграђене мате-

ријале, технички пријем објекта, употре-

бну дозволу, износ уложених финанси-

јских средстава у изградњу, изврши физи-

чки преглед објекта, сачини процјену 

потребних финансијских средстава за 

отклањање недостатака који су настали 

приликом изградње и др.) те сачини 

детаљан записник са препоруком како би 

се објекат Дома културе у потпуности ста-

вио у функционално стање. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наред-

ног дана од дана  доношења а иста ће бити 

објављена у Службеном гласнику општине 

Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-143/14 

Датум: 16.04.2014.  
_______________________________________________________ 

48. 

На основу члана 69. став 3. Статута 

општине Петрово („Сл .  гласник општине 

Петрово“, број: 17/06 и 3/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те  члану 6. став 1., тачка 

ц)., Упутствa о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број: 03/05), у вези члана 34. став 2., у сми-

слу члана 3. став 1., тачка под а). Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 

број: 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 

70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), Начелник 

општине Петрово, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга 

у конкурентском поступку: „Штампање 

билтена општине Петрово“, први пут, по-

словном субјекту под називом „GRAFI- 

COM“ Нада Недељковић, с.п. Порјечина. 

 

Члан 1. 

Самостални предузетник „GRAFI- 

COM“ Нада Недељковић, с.п. Порјечина, 

изабран је као најповољнији понуђач у ко-

нкурентском поступку јавне набавке услу-

га, први пут: „Штампање билтена општине 

Петрово“, први пут. 



Страна 35 - Број 5   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 16.05.2014. године 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Штампање билтена општине Петрово“, 

први пут, закључиће  се након истека 15 

(петнаест) дана, од дана када је  понуђач 

обавјештен о избору најповољнијег доба-

вљача услуга. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним на-

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

49/04) и Законима о измјенама Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 

број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 

70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), те подзако-

нским актима и осталим позитивним про-

писима из области јавних набавки.  

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке општине Петрово, након 

пријема и оцјене понуда, упутила је пре-

поруку Начелнику општине Петрово, да се 

као најповољнији понуђач изабере само-

стални предузетник „GRAFI- COM“ Нада 

Недељковић, с.п. Порјечина. 

На основу члана 34. став 1. тачка б)., 

и члана 35. став 1. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине, („Службени 

гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 

и 87/13), сходно Упутству о примјени За-

кона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), одлу-

чено је  као у диспозитиву ове Одлуке. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да јеУговорни орган у 

току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити приговор 

на поступак., сходно члану 50 . Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 

8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13).  

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5 (пет) дана, од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање или је требао да 

сазна за наводну повреду Закона о јавним 

набавкама, али не касније од 1 (једне) 

године  од наводне повреде, у смислу чла-

на 51. став 1.  Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04 19/05, 

52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13). 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-62/14 

Датум: 17.04.2014.  
_______________________________________________________ 

49. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 56. Статута општи-

не Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број 17/06 и 3/14), Начелник  

општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ У 

ПРОЈЕКТУ „ПРО- Будућност“ 
 

І. 

 Овим рјешењем именује се радна 

група испред општине Петрово у пројекту 

„ПРО - Будућност“ у саставу: 

 1. Зоран Васић, 

 2. Слађана Лазаревић, 

 3. Драган Петковић. 

 

ІІ. 

 Задаци и активности радне групе из 

тачке І. овог рјешења биће координација и 

сарадња са радним групама партнерских 

општина током реализације цјелокупног 

пројекта, кроз заједничко предлагање, из-

раду и реализацију предложених про-

јектних задатака. 

 

ІІІ. 

 Ово рјешење ступа на снагу наред-

ног дана од дана  доношења а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-9/14 

Датум: 17.04.2014.  
_______________________________________________________ 

50. 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 56. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број 17/06 и 3/14), Начелник  

општине Петрово доноси 
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О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ РАДНОГ ДАНА 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се да је 

26.04.2014. године (субота) радни дан за 

све запослене у Општинској управи 

општине Петрово и осталим буџетским 

корисницима општине. 

 Радним даном из става 1. овог члана 

одрађује се нерадни дан од 14.01.2014. 

године. 

 Истог дана, биће реализована акци-

ја „Април, мјесец чистоће 2014“ и то на 

уређењу околине зграде општине. 

 Поред присуства, обавеза радника 

је да на акцију донесу одговарајући алат 

ради  уређење простора око општине. 
 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у Службеном глас-

нику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-148/14 

Датум: 22.04.2014.  
_______________________________________________________ 
 51. 

На основу члана 43. и 72. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 56. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број 17/06 и 3/14), Начелник  

општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ ВИСИНЕ ШТЕТЕ ОД 

ПОПЛАВА 
 

І 

 Именује се комисија за процјену 

висине штете на пољопривредним усје-

вима и инфраструктурним објектима на-

стале усљед поплава на простору општине 

Петрово, у саставу: 

 1. Петковић Драган - предсједник, 

 2. Симић Владо - члан, 

 3. Ђурановић Јеленко - члан, 

 4. Трифковић Небојша - члан, 

 5. Трифковић Зоран - члан. 
 

ІІ 

Задатак  комисије  јесте  да  сними  

стање, утврди насталу штету од поплава на 

пољопривредним усјевима и на инфра-

структурним објектима са приоритетом на 

путевима и мостовима, да сачини извје-

штај о прегледу насталих штета и исти 

достави начелнику општине. 
 

ІІІ 

 Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у Сужбеном гласнику 

општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-10/14 

Датум: 25.04.2014.  
_______________________________________________________ 

52. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 56. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 17/06), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово  (организаци-

они код 99999999), у износу од 1.000,00 

КМ, са конта број 372200– Буџетска ре-

зерва на конто 511521 – Издаци за воћњаке 

(организациони код (00380130), период 

април  2014. 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: 02-014-1-151/14 

Датум: 24.04.2014.  
_______________________________________________________ 

53. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 56. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 17/06), начелник  општине доноси 
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О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), у износу од 

120,00 КМ, са конта број 412742 – Расходи 

за рачуноводствене услуге на конто 412614 

– Расходи по основу превоза личним 

возилом на службено путовање у земљи, за 

мјесец април  2014. 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: 02-014-1-150/14 

Датум: 23.04.2014.  
_______________________________________________________ 

54.  

На основу члана 43. алинеја 11. и 

члана 72. став 3. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 19.  став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07 и 109/12), и члана 56. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“ број 17/06), 

Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ПЕТРОВУ 
 

Члан 1. 

 Даје  се  сагласност  на  Статут  

Народне библитеке у Петрову, број: 01/1-

620-57/14 од 17.04.2014. 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: 02-014-1-152/14 

Датум: 24.04.2014.  
_______________________________________________________ 

55. 

На основу члана члана 69. став 3. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 17/06 и 3/14), схо-

дно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те  члану 6. став 1., 

тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гла-

сник БиХ“,број: 03/05 и 24/09), у вези чла-

на  34. став 2., у смислу члана 3.став 1., 

тачка под а). Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“,број: 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 

и 87/13), Начелник општине Петрово, д о н 

о с и  
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба у 

конкурентском поступку: „Набавка канце-

ларијског материјала“ пословном субјекту 

под називом „GRAFI-COM“, Нада 

Недељковић, с.п. Порјечина 

 

Члан 1. 

Самостални предузетник „GRAFI-

COM“, Нада Недељковић, с.п. Порјечина, 

изабран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке роба у конкурентском 

поступку: „Набавка канцеларијског мате-

ријала“. 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци рoба: „На-

бавка канцеларијског материјала“, закљу-

чиће  се након истека 15 (петнаест) дана, 

од дана када је  понуђач обавјештен о 

избору најповољнијег добављача роба. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

  Поступак јавне набавке роба про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 

24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13 ), те 

подзаконским актима и осталим позити-

вним прописима из области јавних на-

бавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа Петрово, а Комисија  за јавне на-

бавке општине Петрово, након пријема и 

оцјене понуда, упутила  је препоруку На-

челнику општине Петрово, да се као најпо-

вољнији понуђач изабере самостални пре-

дузетник „GRAFI-COM“, Нада Недељко-

вић, с.п. Порјечина. 
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На основу члана 34. став 1.тачка б)., 

и члана 35. став 1. Закона о јавним на-

бавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 

49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 

24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13),сходно 

Упутству о примјени Закона о јавним на-

бавкама БиХ(„Службени гласник БиХ“, 

број: 03/05 и 24/09), одлучено је  као у ди-

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити приговор 

на поступак., сходно члану 50 . Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 

24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5 (пет) дана, од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање или је требао да 

сазна за наводну повреду Закона о јавним 

набавкама, али не касније од 1 (једне) 

године  од наводне повреде, у смислу 

члана 51.став 1. Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 

и 87/13). 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-63/14 

Датум: 28.04.2014.  
_______________________________________________________ 

56. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 56. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 17/06 и 3/14), Начелник  

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ НЕКРЕТНИНА 

„МОМАЦ-ДРВО“ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

 Именује се комисија за примопре-

дају некретнина „Момац-дрво“ Петрово у 

саставу: 

1. Јеленко Ђурановић, предсједник 

комисије, 

2. Небојша Трифковић, члан коми-

сије, 

3. Жељко Томић, члан комисије. 

Члан2. 

Задатак комисије је да дана 30.04. 

2014. године, записнички изврши примо-

предају некретнина „Момац-дрво“ Петро-

во, које су предмет куповине по одлуци 

Скупштине општине Петрово, број 01-022-

79/13 од 18.09.2013. године. 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а иста ће бити објављена у 

Службеном гласнику оптине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-157/14 

Датум: 29.04.2014.  
_______________________________________________________ 

57. 

На основу члана 1. став 2. и члана 3. 

став 1., тачка под а). Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 

87/13), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

број 101/04), у смислу члана 69. став 3. 

Статута општине Петрово („Сл.гласник 

општине Петрово“, број 17/06 и 3/14), На-

челник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке за 

извођење радова: „Одржавање локалних 

улица и путева за 2014. годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се поступку јавне набавке 

за извођење радова: „Одржавање локалних 

улица и путева за 2014. годину“, путем 

конкурентског позива, без објаве обавје-

штења у Службеном  гласнику БиХ- е , 

први пут.  
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се конкурентским поступком, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени   

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 8/06, 24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 
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12/09, 60/10 и 87/13), те осталим подзако-

нским актима  из области Јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове наба-

вке износи 24.000,00 КМ. Средства за на-

бавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена 

су из Буџета општине Петрово,  са конта: 

412 520 – Расходи за текуће одржавање 

осталих грађевинских објеката (путеви и 

мостови). 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Административна служба 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: 02-014-7-65/14 

Датум: 29.04.2014.  
_______________________________________________________ 

58. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл.  гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у 

смислу става 3., тачка под а). и тачка под  

ц). Упутства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ“ 03/05), 

сходно члану 72. Став 3.  Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у 

смислу члана 69. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник oпштине 

Петрово“, број 17/06 и 3/14), Начелник 

општине Петрово, д о н о с и 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова у конкурентском по-

ступку: „Одржавање локалних улица и 

путева за 2014. годину“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова у конку-

рентском поступку: „Одржавање локалних  

улица и путева за 2014. годину“, у сле-

дећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста, 

предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

члан  

4. Жељко Томић дипл. економиста, 

секретар   

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 

предложи најповољнијег добављача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

дана 16.05.2014. године, у 12:15 часова, у 

просторијама општине Петрово.         

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“ . 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-67/14 

Датум: 29.04.2014.  
_______________________________________________________ 

59. 

На основу члана 1. став 2. и члана 3. 

став 1., тачка под а). Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 52/05, 

94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 

87/13), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те 

члану 69. став 3. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

17/06 и 3/14), Начелник општине Петрово,  

д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке  роба: 

„Набавка прехрамбених артикала за кухи-

њу и средстава за чишћење за 2014. 

годину“, други пут   
 

Члан 1. 

Приступа се поступку јавне набавке роба: 

«Набавка прехрамбених артикала за 

кухињу и средстава за чишћење за 2014. 

годину», путем конкурентског позива, без 
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објаве обавјештења у Службеном гла-

снику БиХ–е, други пут. Ова Јавна набавка 

роба, дијели се на два лота и то: 

Лот 1 – Набавка прехрамбених ар-

тикала за кухињу: 40.000,00 КМ и 

Лот 2 – Набавка материјала за одр-

жавање чистоће просторија: 1.800,00 КМ 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се конкурентским поступком, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

92/05, 8/06, 24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/0, 

60/10 и 87/13), те осталим подзаконским 

актима из области Јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 41.800,00 КМ. Средства за 

набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

јеђена су  из Буџета општине Петрово, са 

конта број: 411221-Расходи за накнаде за 

топли оброк и 412 320-Расходи за матери-

јал за одржавање чистоће.  
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-68/14 

Датум: 05.05.2014.  
_______________________________________________________ 

60. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у 

смислу става 3., тачка под а). и тачка под  

ц). Упутства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ“ 03/05), 

сходно члану 72. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у смислу 

члана 69. став 3. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“, број 17/06 и 3/14), Начелник 

општине Петрово, д о н о с и 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача роба путем конкурентског 

захтјева: „Набавка прехрамбених артика-

ла за кухињу и средстава за чишћење за 

2014. годину“, други пут 
 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача роба путем ко-

нкурентског захтјева: „Набавка прехрамбе-

них артикала за кухињу и средстава за 

чишћење за 2014. годину“, други пут,  у 

следећем саставу:  

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

члан   

4. Жељко Томић дипл. економиста, 

секретар   

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 

предложи најповољнијег добављача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити  

19.05.2014. године, у 12:15 часова, у про-

сторијама општине Петрово.    

      

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-70/14 

Датум: 05.05.2014.  
_______________________________________________________ 

61. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл.  гласник БиХ “, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у 

смислу става 3., тачка под а). и тачка под  

ц). Упутства о примјени Закона о јавним 
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набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ“ 03/05), 

сходно члану 72. Став 3.  Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у сми-

слу члана 69. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“, број 17/06 и 3/14), Начелник 

општине Петрово, д о н о с и 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова у конкурентском по-

ступку: „Санација и поправка путног пра-

вца: Волујак-Чавчиновац у МЗ Какмуж и 

асфалтног пута у улици Вељка Вуковића  

у МЗ Петрово“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача радова у конку-

рентском поступку: „Санација и поправка 

путног правца: Волујак-Чавчиновац у МЗ 

Какмуж и асфалтног пута у улици Вељка 

Вуковића у МЗ Петрово“, у следећем са-

ставу: 

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

члан  

4. Жељко Томић дипл. економиста, 

секретар   

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 

предложи најповољнијег добављача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

дана 22.05.2014. године, у 12:15 часова, у 

просторијама општине Петрово.  
        

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-73/14 

Датум: 08.05.2014.  
_______________________________________________________ 

62. 

На основу члана 1.став 2. и члана 3. 

став 1., тачка под а). Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 

94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 

87/13), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

број 101/04), у смислу члана 69.став 3. 

Статута општине Петрово („Сл.гласник 

општине Петрово“, број 17/06 и 3/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке за 

извођење радова: „Санација и поправка 

путног правца: Волујак-Чавчиновац у МЗ 

Какмуж и асфалтног пута у улици Вељка 

Вуковића у МЗ Петрово“ 
 

Члан 1. 

Приступа се поступку јавне набавке 

за извођење радова: „Санација и поправка 

путног правца: Волујак-Чавчиновац у МЗ 

Какмуж и асфалтног пута у улици Вељка 

Вуковића у МЗ Какмуж“, путем конку-

рентског позива, без објаве обавјештења у 

Службеном  гласнику БиХ- е , први пут.  
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се конкурентским поступком, у скла-

ду са одредбама Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени   гласник 

БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 

24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09, 60/10 и 

87/13), те осталим подзаконским актима  

из области Јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове наба-

вке износи 9.750,00 КМ. Средства за на-

бавку из члана 1 . ове Одлуке обезбијеђена 

су из Буџета општине Петрово,  са конта: 

511 231 – Издаци за инвестиционо одржа-

вање путева и ауто путева. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Административна служба општине 

Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења,  а  објавит  ће се  у „Службеном  
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гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-71/14 

Датум: 08.05.2014.  
_______________________________________________________ 

63. 

На основу члана 27. став 1. алинеја 

3. и 4. и члана 56. став 1. алинеја 10. и али-

неја 19. Статута општине Петрова („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

17/06) а у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

121/12) Начелник општине Петрово доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ СТАЊА ПРИРОДНЕ 

НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ И КЛИЗИШТА 

И ПРЕДУЗИМАЊУ ПРИОРИТЕТНИХ 

МЈЕРА 
 

Члан 1. 

Проглашавам стање природне непо-

годе – поплава и клизишта на подручју 

општине Петрово. 
 

Члан 2. 

За чланове штаба у ванредној ситу-

ацији у току стања природне непогоде и 

извршење оперативних послова у складу 

са чланом 4. ове Одлуке именујем: 

1. Озрен Петковић, начелник 

општине – командант штаба 

2. Жељко Ђурић, начелник ОПФ – 

замјеник команданта и финансијске по-

слове 

3. Драган Петковић, ссс за послове 

заштите и спашавања и старјешина ДВЈ  

4. Здравко Станић, директор ЈЗУ ДЗ 

„Озрен“ 

5. Бојан Марјановић, директор ЈКП 

„Вода“ Петрово 

6. Јеленко Ђурановић, всс за кому-

налну инфраструктуру 

7. Небојша Трифковић, ссс за пољо-

привреду, водопривреду 

8. Зоран Трифковић, комунални по-

лицајац 

9. Дејан Јеремић, командир ПС Пе-

трово  

10. Марица Никић, секретар ООЦК 

Петрово 

11. Мира Максимовић, директорица 

Центра за културу, информисања 

12. Јелену Илић, административно-

технички послови 
 

Члан 3. 

Стање природне непогоде трајат ће 

до даљњег а у вријеме трајања стања при-

родне непогоде кризни штаб за ванредне 

ситуације бит ће у стању организованог 

сталног дежурства. 

У току стања природне непогоде 

сви субјекти и носиоци активности за-

штите и спашавања дужни су предузети 

мјере личне самозаштите, колективне за-

штите као и заштите материјалних добара.  
 

Члан 4. 

За вријеме трајања стања природне 

непогоде лица из члана 2. свако из своје 

надлежности ће вршити следеће задатке:  

- на обезбјеђењу проходности при-

оритетних и алтернативних локални пу-

тних праваца ангажовати ЈКП „Вода“, Пе-

трово а по процјени руководиоца пре-

дузећа и друга правна и физичка лица, са 

одговарајућом механизацијом, средствима 

и људством, 

- за евакуацију угрожених и по-

плављених домаћинстава задужујем До-

бровољну ватрогасну јединицу Петрово а 

по процјени старјешине ДВЈ и друга пра-

вна и физичка лица,   

- за збрињавање евакуисаног стано-

вништва основним потребама задужујем 

општинску организацију Црвеног крста, 

предсједнике савјета мјесних заједница као 

повјереника заштите и спашавања по мје-

сним заједницама и све грађане у неугро-

женим дијеловима насеља 

- за обезбјеђење сигурности и без-

бједности на поплављеном подручју, за-

дужујем надлежне органе унутрашњих 

послова уз сарадњу са повјереницима 

зашзите и спашавња по мјесним заје-

дницама; 

- за евакуацију угрожених пре-

возних средстава на поплављеним диони-

цама пута задужујем ЈКП „Вода“, Петрово 

- због непитке воде из водоводног система 

превентивно у циљу спречавање штетних 

посљедица по здравље становништва 

задужујем ЈКП „Вода“, Петрово и ЈЗУ Дом 

здравља Петрово 

- за организовање дежурства, ста-

лно снимање стања, информисање и оба-

вјештавање становништва о стању приро-

дне непогоде, контакте са сусједним 
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општинама, републичким, регионалним и 

општинским управама заштите и спа-

шавања, управом ХА Модрац и другим ре-

левантним субјектима задужујем самоста-

лног стручног сарадника за послове 

заштите и спашавања уз сарадњу са лицем 

из локалних средстава информисања. 

- задужена лица из члана 2. ће ре-

довно сваких сат времена достављати 

Штабу за ванредне ситуације писмене 

извјештаје о стању природне непогоде од 

осталих учесника и приједлоге даљих мје-

ра, а лице за то задужено, ће извршити 

обједињавање информације и по одобрењу 

команданта Штаба прослеђивати. 
 

Члан 5. 

За ангажовање физичких лица по 

мјесним заједницама општине Петрово 

одговорни су предсједници савјета мјесних 

зједница, као повјереници заштите и спа-

шавања за конкретну мјесну заједницу. 
 

Члан 6. 

Чишћење и уклањање запрека на 

пропустима, путним каналима и на при-

лазним путевима до домаћинстава, јавних 

установа, привредних субјеката и других 

организација обавеза је носиоца дома-

ћинстава, односно надлежног руководства 

и запослених у јавним установама, при-

вредним субјекатима и другим органи-

зацијама. 

Основна заштита од улијевања воде 

у стамбене, економске и пословне објекте 

који су заплављени обавеза је носиоца до-

маћинстава, односно надлежног руко-

водства и запослених у јавним установама, 

привредним субјекатима и другим орга-

низацијама. 
 

Члан 7. 

За период ангажовања изврши-

оцима послова из члана 2, 3, 4. и 5. ове 

Одлуке следује одговарајућа накнада у 

складу са законским прописима и посе-

бном, накнадном Одлуком Начелника 

општине.  

Одлуку о издвајању намјенских фи-

нансијских средстава, расподјели потре-

бних количина горива и налоге за изу-

зимање горива, набавци прехрамбени про-

извода и других потреба угроженог или 

евакуисаног становништва доноси и одо-

брава Начелник општине на приједлог 

задужених лица а односно начелник одје-

љења за ПФ, а извршавају конкретно заду-

жена лица.  

За прелиминарне и интервентне 

процјене насталих штета као и процјене 

интервентних набавки задужује се компле-

тан Штаб иz члана 2. ове Одлуке а 

обједињену и комплетирану процјену 

штета насталих од елементарних непогода 

у складу са прописаном методологијом 

сачинит ће за то посебне, секторске и 

Одлуком начелника општине именоване 

Комисије.   
 

Члан 8. 

Извјештај о извршењу наложених 

мјера усаглашен са извршиоцима послова 

из члана 2. ове Одлуке припремају сви ор-

гани и лица из своје надлежности, обје-

дињује ССС за послове заштите и спаша-

вања, подноси Одјељење за опште послове 

а одобрава Начелник општине. 
 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бит ће јавно објављена на 

средствима информисања и у Службеном 

гласнику општине. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-164/14 

Датум: 15.05.2014.  
_______________________________________________________ 

64. 

На основу члана 43. и 72. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Ре-публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 51. став 2. Прави-

лника и систему канцеларијског и архи-

вског пословања општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

4/14)  и члана 56. Статута општине Петро-

во („Службени гласник општине Петрово“, 

број 17/06 и 3/14) Начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗЛУ-

ЧИВАЊЕ БЕЗВРИЈЕДНОГ РЕГИ-

СТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

I 

Именује се Комисија за излучивање 

безвриједног регистратурског материјала 

из архиве Општинске управе општине Пе-

трово, у саставу: 
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1. Радић Стојанка– предсједник, 

2. Милиновић Љиља- члан, 

3. Иличић Јулијана – члан. 
 

II 

Задатак комисије јесте да у складу 

са одредбама Правилника о систему ка-

нцеларијског и архивског пословања 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 4/14) и Листе 

категорија документарне грађе са роко-

вима чувања („Службени гласник општине 

Петрово“; број: 4/14) изврши поступак ода-

бира безвриједног материјала из архи-

виране документарне цјелине, сачини спи-

сак документације која ће се излучити и по 

добијању сагласности надлежног Архива 

Републике Српске на списак за излучивање 

приступити уништењу излучене доку-

ментације.  
 

III 

Рјешење ступа на наредног дана од 

дана доношења а објавиће се у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-12/14 

Датум: 13.05.2014.                                               
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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