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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 5             Петрово,  30.04.2018. године          Година: XXVI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. т. 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

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

члана 38. став 2. т. 2. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 8/17), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 25.04. 

2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 1. 

            Ставља се ван снаге Одлука о 

образовању Стручне службе Скупштине 

општине (''Службени гласник општине 

Петрово'' број: 9/05 и 2/07). 
 

Члан 2. 

            Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гла-

снику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-14/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 39. став 2. т. 2. и 

члана 53. став 4. Закона о локалној само-

управи (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 97/16), члана 38. став 2. т. 2 и 

члана 63. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

8/17), Скупштина општине Петрово, на сје-

дници одржаној дана 25.04.2018. године, 

донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОШЕЊУ ПОСЛОВА СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НА 

ОПШТИНСКУ УПРАВУ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком врши се преношење  

 
 

послова Стручне службе Скупштине 

општине на Општинску управу општине 

Петрово. 

            Под пословима из става 1. овог 

члана подразумјевају се: 

- запримање и достављање матери-

јала које предсједник, потпредсједник и 

секретар Скупштине упућују одборници-

ма, радним тијелима Скупштине општине, 

начелнику, замјенику начелника и другим 

општинским или државним органима, 

- запримање и израда аналитичко-

информативних и других материјала, када 

је то предвиђено програмом рада Ску-

пштине општине и на захтјев предсје-

дника, подпредсједника, радних тијела 

Скупштине општине, одборника и њихо-

вих клубова, 

- припрема, комплетирање и ди-

стрибуција материјала за сједнице Ску-

пштине општине и њених радних тијела, 

- израда позива за сједнице Ску-

пштине општине, радних тијела и клубова 

под надзором секретара, 

- вођење  записника и израда извода 

из записника са сједница Колегијума Ску-

пштине општине, сједница Скупштине 

општине  и њених  радних тијела, 

- чување и руковање печатом Ску-

пштине општине, 

- тонско снимање сједница Ску-

пштине општине, 

- вођење регистра  одлука и других 

аката Скупштине општине, 

- израда и отпрема ''Службеног гла-

сника општине Петрово'', 

- старање  о чувању закона, других 

прописа и  аката које доноси Скупштина  

општине и радна тијела Скупштине 

општине, 

- дактилографски послови и умно-

жавање материјала за потребе Скупштине 

и њених радних тијела, одборника и њи-

хових клубова, 

- и други административни и те-

хничкки послови за потребе Скупштине 

општине, прописани законом, Статутом 
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општине Петрово, Пословником Скупшти-

не општине или другим актом, по налогу 

секретара Скупштине општине. 

 

Члан 2. 

            Послови из претходног члана ове 

одлуке обављаће се у оквиру самосталног 

организационог дијела Општинске управе 

Петрово, односно једног или више радних 

мјеста, у складу са општим актом о орга-

низацији и систематизацији Општинске 

управе Петрово. 

            Послове службеника за админи-

стративно-техничке послове Скупштине 

општине може обављати лице најмање у  

звању стручног сарадника. 

 

Члан 3. 

             Доношење правних аката којима се 

у првом степену одлучује о распоређивању 

службеника на послове из члана 1. став 2. 

ове одлуке и о другим статусним пита-

њима  службеника у смислу одредаба Зако-

на о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе и 

Закона о раду, врши се уз сагласност се-

кретара Скупштине општине. 

            Оцјењивање извршилаца на адми-

нистративно-техничким пословима Ску-

пштине општине врши секретар Ску-

пштине општине. 

 

Члан 4. 

            Организацију и надзор над изврша-

вањем послова из члана 1. ове одлуке врши 

секретар Скупштине општине. 

 

Члан 5. 

            Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гла-

снику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-15/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 5. 

Закона о систему јавних служби („Службе-

ни гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16), а у вези са чланом 22. став 

2. Закона о библиотечко-информационој 

дјелатности („Службени гласник Републи-

ке Српске, бр. 44/16), члана 38. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана  25.04.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВА-

ЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање 

акта о оснивању Јавне установе ,,Народна 

библиотека у Петрову“ са Законом о би-

блиотечко-информационој дјелатности 

(,,Службени гласник Републике Српске“, 

број: 44/16), Законом о систему јавних слу-

жби (,,Службени гласник Републике Ср-

пске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и Зако-

ном о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16).   

 

Члан 2. 

(1) Назив установе је: Јавна уста-

нова ,,Народна библиотека Петрово”. 

(2) Скраћени назив установе је: ЈУ 

,,Народна библиотека Петрово“ (у даљем 

тексту: Народна библиотека). 

(3) Сједиште Народне библиотеке је 

у Петрову, Трг Немањића 8 Е. 

 

Члан 3. 

Оснивач Народне библиотеке је 

Општина Петрово (у даљем тексту: 

Оснивач). 

 

Члан 4. 

(1) Народна библиотека је јавна 

установа која обавља дјелатност од општег 

интереса и има својство правног лица, које 

стиче уписом у судски регистар код на-

длежног суда. 

(2) У правном промету са трећим 

лицима Народна библиотека иступа у своје 

име и за свој рачун, а за обавезе одговара 

без ограничења, свим својим средствима. 

 

Члан 5. 

(1) Народна библиотека је културна, 

информациона, образовна установа која 

корисницима ставља на располагање орга-
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низовани фонд библиотечке грађе, као и 

друге изворе информација, услуге и сер-

висе. 

(2) Народна библиотека обавља дје-

латност за потребе грађана на подручју 

општине Петрово, обезбјеђујући им једна-

ке услове за опште културно уздизање, 

образовање и информисање. 

 

Члан 6. 

(1) Дјелатности Народне библиоте-

ке су: 

  91.01 Дјелатност библиотека и 

архива  

58.11 Издавање књига, периодичних 

публикација и остале издавачке дјелатно-

сти 

58.14 Издавање часописа и пери-

одичних публикација 

58.19 Остала издавачка дјелатност  

 

(2) Библиотечко-информациона дје-

латност Народне библиотеке обухвата: 

1) набавку, обраду, чување, заштиту 

и коришћење библиотечке грађе, 

2) презентацију и популаризацију 

библиотечке грађе, 

3) израду каталога, библиографија, 

билтена, база података, и других извора 

инфор-мација, 

4) обезбјеђивање, коришћења и про-

тока библиографских и других извора 

информисања и услуга, 

5) едукацију корисника, 

6) вођење евиденције о грађи и ко-

рисницима и 

7) друге послове у складу са за-

коном. 

 

(3) Примарна улога Народне библи-

отеке је да прикупља, обрађује, истражује, 

чува и даје на коришћење библиотечку 

грађу и да пружа приступ корисницима до 

свих врста информација. 

 

(4) Народна библиотека набавља 

библиотечку грађу и ствара нову библи-

отечку грађу на основу самосталне про-

цјене стручњака, према утврђеној набавној 

политици, а у складу са потребама свих 

корисника, укључујући и потребе наци-

оналних, вјерских и језичких мањина и 

корисника са посебним потребама. 

(5) Поред основног фонда библи-

отечке грађе, Народна библиотека фор-

мира и завичајни фонд или завичајну збир-

ку библиотечко-информационе грађе. 

 

Члан 7. 

(1) Народна библиотека обавља дје-

латност средствима рада, у објектима и на 

непокретностима које јој оснивач да на 

управљање, као и средствима стеченим из 

других извора. 

(2) Скупштина општине Петрово 

као оснивач улаже новчана средства у 

износу од 10.000 конвертибилних марака 

за регистрацију и почетак рада библиотеке. 

(3) Оснивач не одговара за обавезе 

Народне библиотеке настале у правном 

промету са трећим лицем али сноси ризик 

до висине оснивачког улога. 

 

Члан 8. 

(1) Средства за пословање Народне 

библиотеке обезбјеђују се из следећих 

извора: 

1) буџета Републике Српске, 

2) буџета општине, 

3) сопствених прихода остварених 

обављањем дјелатности, 

4) донација, поклона и из других 

извора, у складу са законом. 

 

(2) У буџету Републике Српске обе-

збјеђују се средства за: 

1) бруто плате запослених и друга 

примања на основу радног односа, утвр-

ђена законским прописима којим се дефи-

нишу плате запослених у области обра-

зовања и културе, општим и појединачним 

колективним уговором, 

2) дио програмских дјелатности би-

блиотеке и набавку библиотечке грађе и 

3) инвестиције у опрему и нове на-

мјенске објекте за обављање библиотечке 

дјелатности и значајну адаптацију посто-

јећих. 

(3) У буџету општине обезбјеђују се 

средства за материјалне и режијске тро-

шкове, текуће и инвестиционо одржава-ње 

Народне библиотеке. 

(4) Све финансијске трансакције 

Народна библиотека ће обављати преко 

јединственог рачуна трезора општине и 

преко рачуна посебних намјена општине 
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Петрово, у складу са трезорским начином 

пословања. 

 

Члан 9. 

(1) Народна библиотека је обавезна 

да послове из своје надлежности врши бла-

говремено и квалитетно у складу са зако-

ном. 

(2) Народна библиотека не може без 

сагласности оснивача мијењати дјелатност 

утврђену овом одлуком. 

(3) Народна библиотека подноси 

оснивачу приједлог годишњег програма 

рада најкасније до краја септембра текуће 

године за наредну годину. 

(4) Народна библиотека ће најмање 

једанпут годишње, подносити информа-

ције и извјештаје о свом раду оснивачу, а 

на захтјев оснивача и чешће. 

(5) Оснивач према Народној библи-

отеци има обавезе које су садржане у 

члану 8. став 3. и 4. ове Одлуке, као и дру-

гим законским и подзаконским актима 

којима је регулисана ова област. 

 

Члан 10. 

Органи руковођења и управљања у 

Народној библиотеци су директор и упра-

вни одбор. 
 

Члан 11. 

(1) Директор руководи Народном 

библиотеком, представља и заступа библи-

отеку и одговоран је за законитост њеног 

рада. 

(2) Директора Народне библиотеке 

именује и разрјешава Министарство, на пе-

риод од четири године, уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 

 

Члан 12. 

(1) Народном библиотеком управља 

управни одбор. 

(2) Управни одбор има три члана. 

(3) Управни одбор Народне библи-

отеке именује и разрјешава Министарство, 

на период од четири године, уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 

(4) Запослени у Народној библи-

отеци не могу бити чланови њеног Упра-

вног одбора 

 

Члан 13. 

Услови и поступак за избор, име- 

новање и разрјешење директора и упра-

вног одбора Народне библиотеке, њихове 

надлежности, права и обавезе, регулишу се 

Статутом Народне библиотеке, у складу са 

законом. 
 

Члан 14. 

(1) Министарство врши управни на-

дзор над законитошћу рада Народне би-

блиотеке. 

(2) Надзор над радом Народне би-

блиотеке врши надлежни орган јединице 

локалне самоуправе. 

(3) Надзор над стручним радом На-

родне библиотеке врши библиотека којој је 

повјерено вршење матичних функција. 
 

Члан 15. 

Народна библиотека ће, у року од 

30 дана од дана доношења ове одлуке, 

извршити усклађивање Статута и других 

општих акта установе, са законским про-

писима и овом одлуком. 
 

Члан 16. 

Ступањем на снагу ове одлуке, пре-

стајe да важи  Одлука о усклађивању осни-

вачког акта Народне библиотеке у Петрову 

број: 01-022-17/14 од 25.03.2014 године 

(,,Службени гласник општине Петрово“, 

број 3/14) и Одлука о измјени одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Народне би-

блиотеке у Петрову број: 01-022-36/14 од 

14.05.2014 године (,,Службени гласник 

општине Петрово“, број 5/14). 
 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-16/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16) и 

члана 38. став 2. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 25.04.2018. го-

дине, донијела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ „ОЗРЕНСКОГ 

ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА  2018“ 
 

Члан 1. 

Општина Петрово, ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово и 

Планинарско друштво „Краљица 883“ Пе-

трово, организоваће четрнаести планинар-

ски маратон под називом „Озренски пла-

нинарски маратон 2018“, који ће се одр-

жати 01, 02. и 03. јуна 2018. године. 

Стартно и циљно мјесто планинар-

ског маратона налази се у Мјесној заједни-

ци Калуђерица. 

 

Члан 2. 

 Начелник општине својим рјеше-

њем именоваће Организациони одбор 

„Озренског планинарског маратона 2018“. 

 

Члан 3. 

 „Озренски планинарски маратон 

2018“ финансираће се дијелом из сре-

дстава буџета општине Петрово, у износу 

до 5.500,00 КМ, а на терет конта 412943 – 

расходи по основу организације пријема и 

манифестација, организациони код 

00380500 - ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово и средствима 

оствареним по основу спонзорства. 

 Новчана средства која по основу 

спонзорства буду уплаћена на рачун тре-

зора општине Петрово, утрошиће се за 

горе наведену манифестацију. 

  

Члан 4. 

 По завршетку манифестације из 

члана 1. ове одлуке, Начелник општине 

Петрово поднијеће Скупштини општине  

информацију о реализацији ове манифе-

стације. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу  осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.                      

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-17/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

 

 

5. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16), члана 18. 

став 4. Закона о шумама („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 75/08 и 

60/13) и члана 38. Статута општине Петро-

во („Службени гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Скупштина општине Петрово уз 

сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 12.06.1-

332-1142/17, на сједници одржаној дана 

25.04.2018. године, донијела је:  

 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ШУМСКОПРИВРЕДНЕ 

ОСНОВЕ   ЗА   ШУМЕ  У  ПРИВАТНОЈ 

СВОЈИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Доноси се Шумскопривредна осно-

ва за шуме у приватној својини на подру-

чју општине Петрово. 

Шумскопривредна основа за прива-

тне шуме на подручју општине Петрово 

(књига – I) дјеловодни број 201-1-12/17, 

важност: од 01.01.2017. до 31.12.2026. го-

дине  и  Списак парцела за приватне шуме 

на подручју општине Петрово (књига – II) 

дјеловодни број 204-1-12/17, важност: од 

01.01.2017. до 31.12.2026. године саставни 

су дио ове одлуке.    

                                                            

  Члан 2.                                                     

Надлежно шумско газдинство и шу-

мска управа у вршењу стручних послова у 

газдовању приватним шумама дужни су се 

придржавати шумскопривредне основе из 

члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-18/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени  
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гласник Републике Српске'' број 97/16), 

чланa 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 8/17) и члана 17. став 2. Одлуке 

о уређењу простора и грађевинском зе-

мљишту („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 12/14 и 3/16),  Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 25.04.2018.  године, донијела   је 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШТЕЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ 
 

Члан 1. 

 Јавној установи „Културно-тури-

стички и спортски центар“ Петрово дају се 

на управљање и кориштење објекти ку-

лтуре на подручју општине  Петрово и то: 
 

1. Дом културе у Петрову, изграђен 

на парцели означеној по новом премјеру 

као к.ч. број 3688/3 уписана у ПЛ. број 89 

к.о. Петрово; изузев пословних простора у 

приземљу објекта, намијењених за продају, 

а нумерисано према пројектној документа-

цији као: 

- број 41-42 укупне површине 25,96 

m
2
, 

- број 45-48 укупне површине 20,32 

m
2
, 

- број 56-60 укупне површине 30,84 

m
2
, 

- број 62 укупне површине 59,45 m.
2
 

 

2. Дом културе у Карановцу изгра-

ђен на парцели означеној као к.ч. број 1270 

уписана у ПЛ. број 58 к.о. Карановац. 
 

3. Дом културе Сочковац изграђен 

на парцели означеној као к.ч. број 1391/9 

уписана ЛН број 1 к.о. Сочковац. 
 

Члан 2. 

          Објекти из члана 1. ове одлуке дају 

се на период од 5 година без накнаде уз 

обавезу текућег одржавања објеката. 
 

Члан 3. 

          Давањем на кориштење објеката из 

члана 1. ове одлуке корисник не стиче пра-

во власништва у смислу одредаба Закона о 

стварним правима. 
 

Члан 4. 

        Јавна установа „Културно-туристи- 

чки и спортски центар“ Петрово ће заинте-

ресованим корисницима, давати на кори-

штење пословне просторије у објектима из 

члана 1. ове одлуке, водећи рачуна о по-

требама, а у складу са намјеном површина 

предвиђеним пројектном документацијом. 

 

Члан 5. 

       Јавна установа „Културно-туристи-

чки и спортски центар“ Петрово ће са 

заинте-ресованим корисницима закључити 

уговор о кориштењу пословних просторија 

уз накнаду по цијени прописаној чланом 

18. Одлуке о уређењу простора и грађеви-

нском земљишту. 

 

Члан 6. 

       Са заинтересованим корисницима 

чији је оснивач општина Петрово тј. са ја-

вним предузећима и установама, као и са 

другим заинтересованим корисником про-

стора, Јавна установа „Културно-туристи-

чки и спортски центар“ Петрово ће за-

кључити уговор о кориштењу простора без 

накнаде уз предходно прибављену сагла-

сност Скупштине општине Петрово. 

 

Члан 7. 

       Корисници просторија ће сносити 

трошкове комуналних услуга (ел. енергија, 

гријање, вода, одвоз смећа и др.) као и 

друге трошкове који настану кориштењем 

пословних просторија из члана 1. ове 

одлуке. 

      У просторима у којима је заје-

дничко мјерно мјесто за електричну енер-

гију и гријање, трошкови ће се обрачу-

навати по m
2
 корисног простора. 

       Трошкови комуналних услуга (ел. 

енергија, гријање, вода, одвоз смећа и др.) 

који настану кориштењем пословних про-

сторија из члана 1.ове одлуке од корисника 

који простор користе без накнаде падају на 

терет буџета општине Петрово. 

 

Члан 8. 

       Међусобна права и обавезе по осно-

ву управљања и кориштења објеката из 

члана 1. ове одлуке, ближе ће се регули-

сати уговором који закључује општина 

Петрово и Јавна установа  „Културно-ту-

ристички и спортски центар“ Петрово, а са 

корисницима пословних просторија у обје-

ктима, уговор закључује Јавна установа 



Страна 7 - Број 5    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 30.04.2018. године 
 

„Културно-туристички и спортски центар“ 

Петрово. 
 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-19/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

7. 

           На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“,  број 97/16)  и члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 25.04.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ ПРО-

ИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА НА ПО-

ДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних сре-

дстава за подстицај произвођачима млијека 

који су у систему откупа млијека на по-

дручју општине Петрово у износу од 0,04 

КМ за произведени и мљекарама испору-

чени литар млијека у 2017. години. 

Укупна испоручена количина мли-

јека у 2017. години је 284.766 литара. 
 

Члан 2. 

Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 11.390,64 КМ, ра-

споредиће се следећим пољопривредним 

произвођачима млијека: 

МЗ ПЕТРОВО 

1. Стјепановић (Милан) Саво 

....................... 4.378,16 КМ (109.454 литара) 

МЗ КАРАНОВАЦ 

1. Јанковић (Новак) Дарко  

..........................1.610,20 КМ (40.255 литара)  

МЗ ПОРЈЕЧИНА 

1. Ристић (Јеленко) Бојан  

......................  4.565,36 КМ (114.134 литара) 

2. Лазаревић (Недељко) Радован 

........................... 836,92 КМ ( 20.923 литара) 
 

Члан 3. 

Новчана средства за исплату по- 

дстицаја из члана 2. ове Одлуке обезби-

једиће се из Буџета општине Петрово за 

2018. годину, на терет конта 414140-Су-

бвенције привредницима и пољопривре-

дницима. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-20/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово”, број 8/17) Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној 25.04.2018. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КУПОВИНИ 

ПОЛОВНОГ ТЕРЕТНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ 

ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о куповини половног 

теретног специјалног возила („Службени 

гласник општине Петрово“, број 3/17) у 

члану 1. текст “снаге мотора 150-170kW“ 

замјењује се текстом „снаге мотора најма-

ње 150kW“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во.“ 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-21/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16) и 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 
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Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 8/17), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 25.04. 

2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1.      

  Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о продаји непокретности број 01-

022-71/17 („Службени гласник општине 

Петрово“, број 9/17).  

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а бит ће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-22/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

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

члана 6. Одлуке о давању на управљање и 

кориштење објеката културе у општини 

Петрово ЈП-у „Центар за културу и обра-

зовање“ Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'', број 4/13) и члан 38. 

став 2. тачка 2. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 8/17), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 25.04.2018.  го-

дине, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 

ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА  

   

Члан 1. 

          Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о коришћењу пословног простора 

са заједничким просторијама, без накнаде 

ЈУ „Културно-туристички и спортски це-

нтар“ Петрово са Удружењем ратних во-

јних инвалида општине Петрово на период 

од пет година. 

 

Члан 2. 

 Просторије које се уступају на ко-

ришћење без накнаде Удружењу ратних 

војних инвалида општине Петрово су про-

сторије у Дому културе у Петрову и то: 

1. Простор број 4 билетарница, по-

вршине 12,57m
2 
и заједничке просторије: 

2. Простор број 5 ходник у призе-

мљу, површине 4,15m
2 

3. Простор број 8 предпростор, по-

вршине 2,77m
2 

4. Простор број 9 WC, површине 

1,62m
2 

 

Члан 3. 

       ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово ће са корисником 

простора Удружењем ратних војних инва-

лида закључити уговор из члана 1. ове 

Одлуке у складу са Одлуком о давању на 

управљање и кориштење објеката културе 

у општини Петрово ЈП-у „Центар за култу-

ру и образовање“ Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 4/13). 

 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-23/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 8/17) и чла-

ном 4, 5 и 6. Правилника о категоризацији 

спортова у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 100/13), 

на основу мишљења Савјета за спорт Ску-

пштине општине Петрово, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.04.2018. године, донијела је, 
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П Р О Г Р А М 

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА 

СПОРТА   И   ФИЗИЧКЕ   КУЛТУРЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2018. ГОДИНУ 

          

    I – ОПШТИ УСЛОВИ 

 У складу са одредбама члана 57. 

Закона о спорту („Службени гласник Репу-

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

102/08) спортске организације, спортска 

удружења, спортска друштва и спортски 

савези, стичу својство правног лица упи-

сом у регистар који води надлежни суд на 

чијем подручју спортска организација има 

сједиште.  

 Право обављања спортских акти-

вности и дјелатности, спортске органи-

зације стичу након уписа у регистар надле-

жног регистрационог суда на чијем подру-

чју спортска организација има сједиште, 

као и уписа који води министарство над-

лежно за послове спорта. 

 Спортске организације које својим 

програмима аплицирају за коришћење сре-

дстава из буџета општине Петрово плани-

раних за финансирање спорта и физичке 

културе, треба да испуњавају следеће 

опште услове прописане Законом о спорту: 

1.  Да је извршена регистрација и 

упис спортске организације у судски ре-

гистар код надлежног суда; 

2.  Да је извршен упис у спортски 

регистар код Министарства породице, 

омладине и спорта у Влади Републике 

Српске; 

3.  Да је извршено усклађивање ста-

тута и осталих нормативних аката са одре-

дбама Закона о спорту за спортске орга-

низације регистроване прије ступања на 

снагу Закона о спорту, те да имају код 

надлежног суда ажуран упис  лица  овла-

штеног за  заступање; 

4.  Да је извршена пријава и реги-

страција спортске организације у Пореској 

управи Републике Српске;  

5.  Да спортска организација има го-

дишњи План и програм рада, разматран и 

усвојен од надлежног органа спортске 

организације;  

6.  Да се воде пословне књиге у 

складу са законским прописима;  

7.  Да испуњавају остале услове у 

складу са правилницима и нормативним 

актима гранских спортских савеза Репу-

блике Српске, Босне и Херцеговине и 

међународних спортских организација. 

 

II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА  И ФИ-

НАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

На основу члана 19. Закона о спо-

рту („Службени гласник Републике Ср-

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

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

зацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник Пепублике Српске“, 

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

ријалним условима развијености спорта у 

општини Петрово, спортским резултатима, 

традицијом, организацијом, развијености 

спортске гране, те категоризацијом спор-

това у Републици Српској, спортови и спо-

ртске организације општине Петрово ра-

зврставају се према следећој категориза-

цији спортских организација општине Пе-

трово за 2016. годину: 

 

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације прве кате-

горије разврставају се спортске органи-

зације општине Петрово које поред 

општих услова испуњавају и следеће кри-

терије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој категорији спортова на основу 

Правилника о категоризацији спортова у 

Републици Српској („Службени гласник 

РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљене 

све такмичарске селекције; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за остваре-

ње својих краткорочних и дугорочних ци-

љева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку ку-

лтуру и друге сегменте друштвеног живота 

општине Петрово; 

- Да представљају по организацији, 

стручном раду, броју селекција и спор-

тиста, носиоце развоја спорта општине Пе-

трово; 

- Да имају континуитет напредо-

вања и постигнутих спортских резултата у 

најмање предходне двије године; 
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- Да су спортске организације са 

непрекидним радом и спортском тради-

цијом од најмање 20 година; 

- Да су спортске организације које  

се такмиче у најмање другостепеном рангу 

такмичења Републике Српске. 

На основу предходних критерија у 

спортску организацију прве категорије 

сврстава се ФК „Озрен“ Петрово.    

За годишњи програм ФК „Озрен“ 

Петрово из буџета општине издвојит ће се 

24.500,00 КМ или 42,98%, од укупних 

средстава  намијењених за финансирање 

спортских организација а усмјерених пре-

ко ЈУ „Културно-туристички и спортски 

центар“ Петрово. 

 

2. СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације друге кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају и 

следеће критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој или другој категорији спор-

това на основу Правилника о катего-

ризацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку ку-

лтуру и друге сегменте друштвеног живота 

општине Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 5 година. 

На основу предходних критерија у 

спортске организације друге категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова:   

-   фудбал - ФК „Звијезда“ Какмуж,  

-   џудо - ЏК „Озрен“ Петрово,  

-   кошарка – СКК „Озрен“ Петрово, 

-   шах - ШК „Озрен“ Петрово, 

-   фудбал - ЖФК „Слога“ Какмуж-

Петрово. 

 

За годишње програме спортских 

организација друге категорије из буџета 

општине издвојит ће се 26.500,00 КМ или 

46,49% од укупних средстава  намијење-

них за финансирање спортских организа-

ција а усмјерених преко ЈУ „Културно-ту-

ристички и спортски центар“ Петрово, и 

то:  

- ФК „Звијезда“ Какмуж - 9.200,00 

КМ, 

- ЏК „Озрен“ Петрово -            

                                         4.800,00КМ,    

- СКК „Озрен“ Петрово - 4.700,00 

КМ, 

- ШК „Озрен“ Петрово - 4.400,00 

КМ, 

- ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово - 

3.400,00 КМ. 

 

2. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације треће 

категорије сврставају се спортске органи-

зације које поред општих услова испу-

њавају следеће критерије:  

- Да се налазе у првој, другој или 

трећој категорији спортова на основу Пра-

вилника о категоризацији спортова у Ре-

публици Српској („Службени гласник РС“ 

број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за остваре-

ње својих краткорочних и дугорочних ци-

љева; 

- Да својим радом и резултатима 

представљају значајне факторе у афирма-

цији спорта, физичке културе и других 

сегмената друштвеног живота општине 

Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 3 године. 

На основу предходних критерија у 

спортске организације треће категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова: 

- планинарство - ПД “Озрен - Кра-

љица 883“ Петрово, 

- стони тенис - СТК „Озрен“ Ка-

кмуж – Петрово. 
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За годишње програме спортских 

организација треће категорије из буџета 

општине издвојит ће се 6.000,00 КМ или 

10,53%, од укупних средстава  намијење-

них за финансирање спортских организа-

ција а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то: 

- ПД „Озрен - Краљица 883“ Петро-

во - 3.400,00 КМ,  

- СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово - 

2.600,00 КМ. 

 

III – ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КО-

ЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

На основу члана 17. Закона о спо-

рту („Службени гласник Републике Ср-

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

програми који се финансирају из буџета 

општине у складу са Законом односе се на: 

1. Изградњу, одржавање, коришће-

ње и реконструкцију спортских објеката; 

2. Учешће у обезбјеђивању реализа-

ције општинског и међуопштинског нивоа 

школских и студентских спортских такми-

чења, такмичења инвалидних лица, спор-

тско – рекреативних такмичења, масовних 

и традиционалних манифестација; 

3. Стварање услова за подизање 

квалитета рада свих активних спортиста, а 

посебно рада са младим спортски надаре-

ним појединцима и екипама; 

4. Учешће у финансирању дјела-

тности спортских удружења, друштава, 

гранских спортских савеза и удружења 

општине; 

5. Организација и одржавање спо-

ртских такмичења и манифестација од 

значаја за општину; 

6. Учешће у школовању, стручном 

усавршавању и стварању услова за рад 

спортских стручњака и стручњака у спо-

рту; 

7. Учешће у финансирању здра-

вствене заштите спортских аматера у скла-

ду са важећим прописима; 

8. Обезбјеђење услова за спортске 

активности инвалидних лица. 

У складу са законским одредбама, а 

у циљу остварења интереса општине Пе-

трово у области спорта и физичке културе, 

планирана средства се распоређују према 

програму и намјени што је приказано у 

следећој табели:  

 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРТЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2018. ГОД. 

 

Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у 2018 . години 

у КМ 
67.000,00 

Програм  финансирања / 

намјена средстава 

Спортске организације 57.000,00 

Спортскa такмичења и манифестације  7.600,00 

Намјенска издвајања за спорт 2.400,00 

 

Ред. 

број 
Програм финансирања / намјена средстава 

Износ средстава у 

КМ 

1. Спортске организације I категорије 24.500,00 

1.1 ФК „Озрен“ Петрово 24.500,00 

2. Спортске организације II категорије 26.500,00 

2.1 ФК „Звијезда“ Какмуж 9.200,00 

2.2 ЏК „Озрен“ Петрово   4.800,00 

2.3 СКК „Озрен“ Петрово 4.700,00 

2.4 ШК „Озрен“ Петрово 4.400,00 

2.5 ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово 3.400,00 

3. Спортске организације III категорије 6.000,00 

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

3.2 СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово 2.600,00 

4. Спортскa такмичења и манифестације  7.600,00 

4.1 „Избор спортисте године опшине Петрово 2017“ 1.000,00 
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4.2 „Озренски планинарски маратон 2018“ 5.500,00 

4.3 „Михољско љето у Петрову 2018“ 1.100,00 

5. Намјенска издвајања за спорт 2.400,00 

5.1 Отворена забавна  школа фудбала 2.000,00  

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

 У к у п н о (1- 5) 67.000,00 

 

 

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

општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                            Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-25/18 

Датум: 25.04.2018. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члана 38. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17), Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 25.04.2018. године 

донијела је 

 
П Р О Г Р А М 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2018. 

ГОДИНИ 

 

I 

Овим Програмом се дефинише 

утрошак буџетских средстава општине 

Петрово намијењених капиталним проје-

ктима општине, али се дефинишу улагања 

и других субјеката  у капиталне пројекте 

општине. 

Овај програм је заснован на ре-

алним могућностима у буџету општине 

Петрово за текућу годину. 

У Буџету општине Петрово за 2018. 

годину за капитална улагања планирано је 

298.280,00 КМ . 

У овом Програму садржани су и 

пројекти који су извјесни, а нису уврштени 

у Буџет општине Петрово за 2018. годину 

због објективних разлога. 

             

II 

Средства намијењена  за капитална 

улагања у 2018. години ће се утрошити на 

начин како слиједи: 

1.1. За  пројекат  „Јачање  улоге мје- 

сних заједница у Бих“ у 2018. години 

планиран је износ од 32.000,00 КМ.  

У поменутом износу планиран је 

пројекат „Замјена столарије и уређење око-

лине Дома културе“ у МЗ Карановац, а 

који је остао нереализован у 2017. години. 

За овај пројекат општина Петрово ће 

издвојити 5.385,64 КМ, а UNDP ће у су-

финансирању учествовати са 17.000,00 

КМ, тако да укупна вриједност пројекта 

износи 22.385,00 КМ. Према последњим 

информацијама представника UNDP са 

завршетком поменутог пројекта завршава 

се прва фаза пројекта „Јачање улоге мје-

сних заједница у БиХ“. Друга фаза наве-

деног пројекта почиње у 2019. години тако 

да на овој позицији имамо 26.614,36 КМ 

слободних средстава која ћемо у току 

године прерасподијелити на друге капи-

талне пројекте. 

1.2. Издаци за „Пројекат развоја 

руралног пословања“ планиран је износ од 

20.000,00 КМ. Овај пројекат реализује 

Јединица за координацију пољопривре-

дних пројеката у оквиру Министарства по-

љопривреде, шумарства и водопривреде, а 

биће финансиран кредитним средствима 

од стране Међународног фонда за развој 

пољопривреде-IFAD, средствима локалних 

заједница и корисника. У оквиру овог Про-

јекта планирана су средства за развој 

инфраструктуре на селу.  

Према условима пројекта локална 

заједница и корисници су обавезни да 

учествују у суфинансирању сваког проје-

кта у износу од минимално 20% од укупне 

вриједности инвестиције. 
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У 2018. години аплициран је про-

јекат „Изградња путева и уређење парцела 

у Туристичкој зони Калуђерица“. Пројекат 

са састоји од двије фазе. 

 Прва фаза обухвата уређење 1,52 

ha парцеле са изградњом саобраћајнице 

дужине 150 m и ширине 4,50 m. Предра-

чунска вриједност радова из I фазе износи 

112.890,00 КМ (без ПДВ-а). 

Друга фаза обухвата уређење 2,61 

ha парцеле са изградњом саобраћајнице 

дужине 650 m и ширине 5,00 m. Предра-

чунска вриједнострадова из II фазе износи 

136.310,00 КМ (без ПДВ-а). 

Укупна процијењена вриједност на-

веденог пројекта износи 249.200,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

За изградњу пута у Туристичкој 

зони Калуђерица планирали смо износ од 

15.000,00 КМ, што ћемо искористити за 

учешће општине у суфинансирању на-

пријед наведеног пројекта заједно са 

20.000,00 планираних средстава, уколико 

исти буде одобрен од Јединице за коорди-

нацију пољопривредних пројеката у окви-

ру Министарства пољопривреде, шумар-

ства и водопривреде. 

Након проведеног поступка јавних 

набавки биће позната стварна вриједност 

Пројекта и износ учешћа у суфинанси-

рању. Уколико износ од 35.000,00 КМ буде 

недовољан остатак средстава биће обезби-

јеђен из буџетске резерве. 

1.3. У Буџету општине Петрово за 

2018. годину планирана су средства у 

износу од 62.000,00 КМ по принципу 

„марка на марку“. Планирано је учешће 

грађана у суфинансирању изградње путева 

у износу од 31.000,00 КМ. Исти износ ће  

бити издвојен из Буџета општине Петрово. 

У наредном периоду биће расписан 

Јавни позив и сви заинтересовани грађани 

у сарадњи са Савјетима мјесних заједница 

са подручја општине Петрово, уколико бу-

ду испуњавали услове, моћи ће учество-

вати у оваквом начину финансирања. 

1.4. Новчана средства у износу од 

2.000,00 КМ  ће се утрошити за изградњу  

уличне расвјете на подручју општине 

Петрово, а у складу са Одлуком о уличној 

расвјети број: 01-022-71/12 од 09.08.2012. 

године („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/12) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о уличној расвјети на по-

дручју општине Петрово број: 01-022-

39/17 од 13.07.2017. године („Службени 

гласник општине Петрово“ број 4/17). 

1.5. У 2018. години планирана је 

набавка приоритетних саобраћајних знако-

ва за локалне путеве у вриједности од 

3.000,00 КМ.  

1.6. Новчани износ од 21.500,00 КМ 

је планиран за израду истражне хидроге-

олошке бушотине и бунара питке воде у 

МЗ Калуђерица. Проведен је поступак ја-

вних набавки, изабран је најповољнији 

понуђач и у току је потписивање уговора. 

1.7. Новчана средства у износу од 

5.000,00 КМ су планирана за изградњу 

споменика погинулим борцима отаџби-

нског рата у МЗ Калуђерица. 

1.8. У 2018. години за инвестиционо 

одржавање уличне расвјете биће издвојено 

2.000,00 КМ. 

1.9. У 2018. години планиран је 

износ од 15.000,00 КМ за потребе школа 

по пројектима „World Vision BiH“у сврху 

побољшања квалитета извођења наставе. У 

пројекат су укључене двије основне школе 

и СШЦ Петрово. СШЦ Петрово је плани-

рао средства искористити за изградњу 

прилазног пута до школе. ОШ „Свети 

Сава“ Какмуж ће наставити са опремањем 

Подручне школе у Карановцу. ОШ „Вук 

Караџић“ Петрово ће планирана средсва 

утрошити за инвестиционо одржавање 

просторија у Централној школи и подру-

чним одјељењима у Порјечини и Кртови. 

У суфинансирању пројеката „World 

Vision BiH“ ће учествовати са 15.000,00 

КМ. 

1.10. За набавку камиона за одвоз 

смећа планиран је износ од 60.000,00 КМ. 

Фонд за заштиту животне средине и енер-

гетску ефикасност Републике Српске ће у 

суфинансирању поменуте набавке учество-

вати са 35.000,00 КМ, а општина Петрово 

ће у суфинансирању учествовати са 

25.000,00 КМ. 

1.11. За набавку канцеларијског на-

мјештаја за потребе Општинске управе у 

2018. години планиран је износ од 1.000,00 

КМ. 

1.12. За набавку рачунарске опреме 

биће издвојен износ од 3.000,00 КМ. 

1.13. За набавку канцеларијских ма-

шина (телефакс и апарати за фотокопи-

рање за потребе Општинске управе) у 
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2018. години планиран је износ од 1.000,00 

КМ. 

1.14. У 2018. години планаирана је 

набавка двије пећи на чврсто гориво за 

централно гријање у Управној згради 

општине и Дому културе у износу од 

28.000,00 КМ. 

1.15. Износ од 15.000,00 КМ је пла-

ниран за набавку опреме за противпо-

жарну заштиту. 

1.16. У Буџету општине Петрово за 

2018. годину је планирана набавка преци-

зне и оптичке опреме у износу од 2.500,00 

КМ, а односи се на куповину камере за 

снимање. 

 1.17. Израда пројектне документа-

ције планирана је у износу од 7.000,00 КМ. 

Овај износ је планиран за израду идејног 

пројекта за „Изградњу путева и уређење 

парцела у Туристичкој зони Калуђерица“ и 

других пројеката у складу са потребама у 

2018. години. 

1.18. За набавку ситног инвентара 

(ауто гуме, одјећа и обућа за помоћно 

особље и др.) планиран је износ од 

1.500,00 КМ. 

1.19. Буџетски корисници су у Бу-

џету за 2018. годину планирали следеће 

набавке: 

-  ЈУ „Центар за социјални рад“: ка-

нцеларијски намјештај (240,00 КМ) 

- ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“: опрема (300,00 КМ) и ситан 

инвентар (100,00 КМ), 

- СШЦ Петрово, опрема (200,00 

КМ) и  

- Народна библиотека Петрово: 

школске и библиотечке књиге (700,00 

КМ), опрема (200,00 КМ) и ситан инвентар 

(40,00 КМ). 

 

Улагања која нису планирана у 

Буџету општине Петрово за 2018. годину 

ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово у 2017. години је 

аплицирала Пројекат „Опремање Радио 

Студио Петрово“ у Министарству циви-

лних послова Босне и Херцеговине. Проје-

кат је одобрен у 2018. години у износу од 

10.000,00 КМ. Средства су дозначена од 

Министарства и реализација Пројекта је у 

току. Пројекат обухвата набавку опреме за 

потребе „Радио Студио Петрово“ (7.000,00 

КМ) и канцеларијске и рачунарске опреме 

(3.000,00 КМ). 

Овај пројекат ће бити евидентиран 

на Фонду 03 пошто се ради о гранту који 

није планиран у Буџету општине Петрово 

за 2018. годину на општем фонду (Фонд 

01). 

На Фонду 05 ће бити евидетирано 

учешће у суфинасирању пројекта „Изгра-

дња путева и уређење парцела у Туристи-

чкој зони Калуђерица“  од Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

у износу од  200.000,00 КМ. 

У оквиру Пројекта хитног опоравка 

од поплава, финансираног из кредита 

Свјетске банке, у складу са Уговором о 

под-кредиту, потписаном између Општине 

Петрово и Министарства финансија Репу-

блике Српске, а у складу са пројектима 

реализованим са Јединицом за координа-

цију пољопривредних пројекатапри Мини-

старству пољопривреде, шумарства и во-

допривреде РС, нашој локалној заједници 

је на располагању 33.909,81 КМ, креди-

тних средстава. Начелник општине ће 

Скупштини поднијети приједлог да се та 

средства утроше за изградњу моста на ри-

јеци Спречи у МЗ Петрово. Вриједност 

изградње моста по пројектној документа-

цији износи 93.548,43 КМ. 

Предузеће „Геокоп“ Дервента ће у 

суфинансирању учествовати са 50% од 

укупне вриједности. Уколико се не обезби-

једе средства из других извора cca 

13.000,00 KM биће обезбијеђено прераспо-

дјелом буџетских средстава. 

Уколико дође до повећања буџе-

тских средстава пројекти садржани  у овом 

Програму  неће представљати  коначна  ка-

питална улагања у општини Петрово за 

2018. годину и накнадно ће се  приступити 

допуни овог Програма или доношењу по-

себних скупштинских одлука. 

  

III 

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-26/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 
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13. 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члана 38. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17), Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 25.04.2018. године 

донијела је 

 
П Р О Г Р А М 

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  У 

2018. 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 се на-

кнаде за коришћење шумa и шумског 

земљишта у својини Републике издвајају  

из оствареног укупног прихода корисника 

шума и шумског земљишта у својини Ре-

публике, с тим да издвојена средства не 

могу бити мања од 10% вриједности про-

датих шумских сортимената утврђених по 

цијенама у шуми на пању, по цјеновнику 

корисника шума и шумског земљишта у 

својини Републике. 

Планирани  приход у 2018. години 

по основу ове накнаде је 50.000,00 KM.  

Износ од  37.968,78  ће бити утрошен  за 

санацију и одржавање локалних путних 

праваца на подручју општине Петрово, а 

износ од 12.031,22 КМ је планиран за 

изградњу пута у Туристичкој зони Калу-

ђерица (учешче у суфинансирању пројекта 

„Изградња путева и уређење парцела у 

Туристичкој зони Калуђерица“) што је у 

складу са Годишњим планом утрошка на-

мјенских средстава прикупљених од на-

кнада за кориштење шума  у 2018. години 

број: 02-014-2-83/18 од 21.03.2018. године, 

за који смо добили сагласност oд надле-

жног Министарства  број: 12.06.2-332-

286/18 и који је саставни дио овог Про-

грама. 

Чланом 90. поменутог Закона је 

прописано да надокнаду за обављање по-

слова од општег интереса у шумама у при-

ватној својини уплаћују власници прива-

тних шума и то 80% на рачун извршиоца 

стручно-техничких послова у шумама у 

приватној својини и 20% на рачун једи-

нице локалне самоуправе са чијег подручја 

потичу сортименти  и да се та средства мо-

гу користити искључиво за израду шу-

мскопривредних основа за шуме у прива-

тној својини, подизање нових шума, његу 

шума и заштиту шума у приватној својини. 

У Буџету за 2018. годину приходе 

од надокнадa за обављање послова у при-

ватној својини (ФУШ) смо планирали у 

износу од 1.200,00 КМ и биће утрошени за 

плаћање израде Шумскопривредне основе 

на подручју општине Петрово.    

                 

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, 52/14, 103/15 и 

15/16) се дијеле између буџета Републике  

и буџета општина и градова, у сразмјери 

20:80 за неразвијене општине. У 2018. го-

дини приход од ових накнада је планиран  

у износу од 68.000 КМ. Овај приход 

општина може употријебити за изградњу 

примарних инфраструктурних објеката ко-

ји су у функцији привредног развоја и за-

пошљавања (водоводи, канализација, лока-

лни путеви и слично) и контролу заштите 

животне средине. Дио прихода остварених 

од ових накнада у износу од 31.000,00 КМ 

ће се утрошити за изградњу и инвести-

ционо одржавање путева по принципу 

„марка на марку“.  Износ од 33.000,00 КМ 

планирамо утрошити за учешће у суфина-

нсирању пројекта „Изградња путева и уре-

ђење парцела у Туристичкој зони Калу-

ђерица“. 

Износ од 4.000,00 КМ биће утрошен 

за изградњу и инвестиционо одржавање 

уличне расвјете на подручју општине Пе-

трово. 

 

III 

        Приходи општине Петрово по осно- 
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ву Закона о заштити од пожара („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

6/09 и 71/12), односе се на приходе које 

привредна друштва и друга правна лица 

која на територији Републике Српске 

обављају дјелатност, обрачунавају и упла-

ћују накнаду у висини од 0,04% од посло-

вног прихода за реализацију посебних мје-

ра од пожара. 

        Овај приход се уплаћује на рачун 

јавних прихода Републике Српске. 40% од 

овог прихода се уплаћује на рачун Ватро-

гасног савеза Републике Српске, и искљу-

чиво служи за реализацију пројеката те-

хничког опремања ватрогасних јединица у 

Републици Српској, а 60% се уплаћује на 

рачун буџета општине, односно града пре-

ма сједишту привредног друштва и другог 

правног лица које уплаћује накнаду, која 

искључиво служи за реализацију пројеката 

техничког опремања ватрогасних јединица 

општина или градова и изградњу објеката 

које користе ватрогасне јединице за своје 

активности и чување ватрогасне опреме 

(ватрогасни домови и спремишта) у складу 

са планом који усвоји скупштина општине-

града. Неискориштена средства по овом 

основу из 2017. године износе 12.074,03 

КМ, што заједно са очекиваним приходом 

од 15.000,00 КМ чини износ од 27.074,03 

КM. Износ од 15.000,00 КМ  ће бити 

утрошен за набавку опреме за противпо-

жарну заштиту за потребе Добровољне ва-

трогасне јединице. 

 

IV    

       У складу са Законом о пољопри-

вредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 93/06 и 15/12), 

предвиђена је накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта. Та накнада се 

уплаћује у корист буџета Републике Ср-

пске, 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 

другог неплодног земљишта или мелиора-

ције пољопривредног земљишта слабијег 

квалитета, за израду основа заштите, уре-

ђења и коришћења пољопривредног зе-

мљишта, испитивање плодности пољопри-

вредног земљишта код пољопривредних 

домаћинстава према програму јединице 

локалне самоуправе, као и за подстицање 

интегралне и органске производње. 

         Неискориштена средства из 2017. 

године износе 702,30 КМ 

        Очекивани приход по основу ове 

накнаде у 2018. години се процјењује на 

износ од  4.000,00 КM, што заједно са не-

искориштеним средствима из 2017. године 

чини износ од 4.702,30 КМ. Ова средства 

ће се утрошити за прочишћавање канала на 

пољопривредном земљишту.  

Спецификација канала је одређена у 

Програму одржавања путева и  пољских 

канала  у 2018. години. 

 

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  195. Закона, 

у 2018. години се очекују у износу од 

17.000,00 КМ. Неискориштена средства из 

2017. године износе 4.206,63 КМ, што 

укупно са планираним средствима износи 

21.206,63 КМ. 

За утрошак прикупљених средстава 

посебних водних накнада сачињен је посе-

бан Програм намјенског утрошка посебних 

водних накнада за 2018. годину за који смо 

добили сагласност од надлежног мини-

старства. 

 

VI 

         Буџетом општине Петрово за 2018. 

годину, на конту 787311 – Трансфери једи-

ницама локалне самоуправе за подршку 

буџету, планирано је 62.000,00 КМ. 

         Планирана средства ће се утрошити 

за социјалну помоћ и здравствену заштиту 

корисницима новчаних давања, смјештај 

штићеника у хранитељској породици и 

смјештај штићеника ЈУ „Центар за соци-

јални рад“ Петрово у установама. 

 

VII 

 Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-27/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 
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14. 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16), а у 

вези са чланом 195. став 3. Закона о водама 

Републике Српске („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 50/06, 92/09 и 

121/12) и члана 38. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17) Скупштина општине Пе-

трово, уз сагласност Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Ре-

публике Српске  број 12.07-337-146/18, на 

сједници одржаној дана 25.04.2018. године 

донијела је 
 

П Р О Г Р А М 

 НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 

2018. ГОДИНУ 
 

I 

Овим Програмом уређују се питања 

утрошка средстава која ће се прикупљати 

од посебних водних накнада у 2018. годи-

ни, и то: оквирна висина средстава која се 

очекује по овом основу, утрошак средста-

ва, органи надлежни за провођење акти-

вности у циљу реализације намјенског 

утрошка средстава и рок за провођење 

Програма. 
 

II 

Планирана средства од посебних 

водних накнада у 2018. години износе 

17.000,00 КМ. 

Из 2017. године је остало 4.206,63 

КМ неутрошених средстава. 
 

III 

Приходи прикупљени од посебних 

водних накнада у износу од 21.206,63 КМ 

намјенски ће се утрошити за: 

1.  Израду истражне хидрогеолошке 

бушотине и бунара питке воде у МЗ 

Калуђерица  16.206,63 KM 

2. Текући грант ЈКП „Вода“ Петро-

во за набавку хлора, резервних дијелова, 

водомијера и репроматеријала у сврху 

одржавања водоводне мреже 5.000,00 КМ 
 

IV 

Начелник општине Петрово, надле-

жна одјељења Општинске управе и ЈКП 

„Вода“ ће проводити активности у циљу 

реализације овог Програма. 

Координацију и праћење овог Про-

грама и намјенски утрошак средстава од 

посебних водних накнада вршиће Мини-

старство пољопривреде, шумарства и во-

допривреде Републике Српске и надлежно 

одјељење Општинске управе Општине Пе-

трово. 
 

V 

Рок за провођење овог Програма је 

31.12.2018. године. 
 

VI 

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“ 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-28/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и 

члана 38. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 25.04.2018. године, 

доноси  

 

П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И 

ПОЉСКИХ КАНАЛА  

 

 I – Текућа улагања у одржавање 

локалних улица и путева  
 

МЗ  КАРАНОВАЦ   

Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

1. Пут кроз центар Карановца, од 

пута  Л007 до Молитвишта  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од  12m
2
 

2. Пут уз Прењу, (макадамски дио 

пута)  

- извести и разгрнути 90m
3
  ровље-

ног камена  

3. Пут за Сочковац преко Субаши-

ног потока  
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- извести и разгрнути 80m
3
 ро-

вљеног камена 

4. Пут кроз Трифковиће и Липовац  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од 12m
2
 

5. Пут кроз Травњаке: од старог 

задружног дома до границе са општином 

Добој 

-уградити одводне пропусте код 

старог дома у дужини од 10m пречника  

Ø500mm 

6. Пут „ЛИМЕХ„ – Грабова коса – 

Раковићи  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од 17m
2
 

7. Пут за Грабову Косу  

- извести и разгрнути 50m
3
 ровље-

ног камена  

8 . Пут до гробља у Карановцу  

- извести и разгрнути 20m
3
 ровље-

ног камена  

     

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

- уградња одводних пропуста                                                  

...............................................   =3.500,00 KM          

- извожење и разгртање  ровљеног 

каме        240m
3
 x    7,00  КМ  =1.680,00 КМ 

- крпање ударних рупа асфалтом                             

41m
2
 x 26,00  KM  =1.066,00 KM                                                                                   

У К У П Н О  KM =     6.246,00 KM                

 

МЗ  СОЧКОВАЦ   
Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

1. Пут за гробље „ЗАРИЋИ“ 

- извести и разгрнути 30m
3 

 ровље-

ног камена,    

2. Пут Кисељак –Савановићи-Сари-

ћа брдо  

- извести и разгрнути  50m
3
  ровље-

ног камена,    

3. Пут за гробље „ПОПОВИЋИ“ 

- извести и разгрнути  30m
3
 ровље-

ног камена .    

4. Пут Сочковац- Какмуж преко 

Врле стране  

- извести и разгрнути 60m
3
  ровље-

ног камена .   

5. Пут за Петровиће и Поповиће 

преко глиништа  

- извести и разгрнути 40m
3
  ровље-

ног камена 

- прочистит одводни канал у дужи-

ни од 200m
1
 . 

6. Пут уз Велику Ријеку  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од  8m
2
 

7. Пут  Мала Ријека – Врановац  

- санирати одрон на путу уградњом 

крупног камена у количини од 30m3  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од 20m
2
  

8. Пут кроз центар од пруге до ра-

скрћа  Велика и Мала  ријека  

- санирати асфалт  крпањем удар-

них рупа у површини од 12m
2
  

- поправити банкину у дужини  500 

m
1
 

  

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

-  извожење и разгртање  ровљеног 

камена    210m
3
 х   7,00 КМ =   1.470,00 КМ   

-  крпањем ударних рупа асфалтом                    

40m
2
  x  26,00  KM =   1.040,00 KM 

- поправак банкине 500 m
1
 x 1,50  

KM = 750,00 KM 

-  довоз и уградња крупног камена                     

30m
3
  x  13,00  KM =     390,00 KM 

- чишћење одводног канала 200m x    

1,50 КМ =  300,00 KM 

У К У П Н О     KM =  3.950,00 KM 

                                                                                               

  МЗ   КАКМУЖ   
 Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

1. Пут за  гробље „ПОТОЧАНИ“ 

- извести и разгрнути  40m
3
  ровље-

ног камена 

2. Пут: Центар-Алексићи-Врла стра-

на 

- санирати асфалт крпањем удрних 

рупа у површини од 14m
2
 

3. Пут за Волујак преко Кланца  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од  70m
2
  

4. Пут кроз Алуге 

- извести и разгрнути 60m
3
 ровље-

ног камена   

5. Пут кроз Слатину (макадамски 

дио пута)       

- извести и разгрнути  60m
3
 ровље-

ног камена  

- проширити одводни пропуст, угра-

дити 3 одводне цијеви Ø 500mm    

6. Пут кроз Вујиће (Гарави  сокак)    
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- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа  у површини од  9m
2
   

7. Пут од Жељезничке станице до 

гробља код Цркве у Какмужу  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површин  26m
2
   

8. Пут за Лохињу, чишћење дрвећа 

испод моста на ријеци Спречи 

                                                                                                              

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА 

- чишћење испод моста на ријеци 

Спречи 5mh  х 60,00 КМ =     300,00 КМ 

- извожење и разгртање камена                                

160 m
3
  x  7,00  КМ = 1.120,00  КМ 

-   уградња одводни цијеви Ø500mm                            

3 kom  x 70,00 KM= 210,00 KM 

-   крпање удраних рупа  асфалтом                               

119 m
2
   x 26,00 КМ = 3.094,00  КМ 

У К У П Н О    КМ =  4.724,00  КМ 
 

МЗ ПЕТРОВО   
Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

1. Пут за  гробље „БРЂАНИ“ (Ули-

ца Милоша Обилића) 

- извести и разгрнути 50m
3
  ровље-

ног камена, 

2. Пут Бисићи-Мушића ријека  

-  извести и разгрнути 50m
3
  ровље-

ног камена, 

3. Улица Николе Тесле  

-  извести и разгрнути 40m
3
  ровље-

ног камена  

4. Улица Краља Драгутина (макада-

мски дио) 

- извести и разгрнути 40m
3
 ро-

вљенога камена  

5. Улица Петровачка (пут за Порје-

чину) 

- санирати одрон бетонским габи-

онима пуњеним каменом у дужини 9m
1
  

6.  Улица  Брђанска  

-  санирати асфалт крпањем удар-

них рупа у површини од  25m
2
 

7. Пут за гробље „ЛУЖАНЕ“ 

- извести и разгрнути  100m
3
 камена 

(за израду паркинга испед улаза у гробље )  

8. Улица Светосавска  

- поправит банкину у дужини од 

100m
1
  

9. Улица Луке Радојчића  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од 7m
2
 

10. Улица Тодора Вујасиновића  

- санират асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од  6m
2
 

11. Улица Михољданска  

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од 4m
2
  

12. Улица Драже Михајловића  

- извесати и разгрнути 20m
3
 камена, 

на макадамском дијелу пута  

 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА 

- израда банкине  100m  x  1,50 КМ 

=  150,00 КМ 

- санирање одрона бетонским габи-

онима  9 m  x   250,00КМ = 2.250,00 КМ 

- извожење и разгртање камена 

300m
3
  x     7,00 КМ = 2.100,00 КМ 

- крпање ударних рупа асфалтом                           

42 m2 X  26,00 КМ =1.092,00 KM     

УКУПНО =5.592,00 КМ 

 

МЗ  ПОРЈЕЧИНА   
Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

 1. Пут до гробља у Порјечини. 

- извести и разгрнути 40m
3
 ровље-

ног камена,  

2.  Пут уз Поникву  

- извести и разгрнути 100m
3
 
 
ровље-

ног камена,  

 3.  Пут за Бјелане  

- извести и разгрнути 80m
3
 
 
 ровље-

ног камена, 

4. Пут Мрачај-Селиште –Којићи  

-  извести и разгрнути 40m
3
  ровље-

ног камена 

5. Пут за Ђукиће 

- извести и разгрнуту 40m
3
 

ровљеног камена  

6. Пут за Лужане  

- извести и разгрнути 20m
3
 ровље-

ног камена  

           

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА 

- извожење и разгртање  ровљеног 

камена   320 m
3
 X 7,00  КМ =  2.240,00  КМ   

У К У П Н О  KM =    2.240,00  KM 

                                                                                                                                                                               

МЗ  КРТОВА   
 Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних  праваца: 

1. Пут  Кртова-Порјечина 
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-санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини  40m
2
 

2.  Пут за Радића брдо 

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од 35m
2
 

3. Пут уз Ријеку Киковачу до куће 

Миладина Ђурановић, (макадамски дио 

пута)  

- извести и разгрнути 70m
3
  ровље-

ног камена   

             

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ   

РАДОВА  

- извести и разгрнути ровљеног 

камена      50m
3 

 x   7,00 КМ =     350,00 КМ 

- крпање ударних рупа  асфалтом                              

70m
2
  x  26,00 КМ =  1.820,00 КМ 

УКУПНО    =                2.170,00 KM 

 

 МЗ  КАЛУЂЕРИЦА 

Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних  праваца: 

1. Пут  Мали Киковац-Ровине-Вре-

ла  

- извести и разгрнути 40m
3
  ровље-

ног камена,   

- прочишћавање одводног  канала у 

дужини од  440m 

2. Пут до гробља  „ВРЕЛА“ 

- извести и разгрнути 20m
3
 ровље-

ног камена, 

3. Пут Калуђерица-Наруци-Врела  

- извести и разгрнути 70m
3
  ровље-

ног камена,   

- прочишћавање одводног канала у 

дужини од 400m 

4. Пут уз Пољану за Цвијановиће  

- извести и разгрнути 30m
3
  ровље-

ног камена,   

5. Пут: Калуђерица –Ступари – Па-

њик 

- санирати асфалт крпањем ударних 

рупа у површини од  190m
2
 

- поправити банкину у дужини 

550m
1
 

 

 ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

- поправак банкине 550m x  1,50 KM 

=   825,00 KM 

- крпање ударних рупа асфалтом                                    

190m x 26,00KM = 4.940,00 KM  

 

-  извожење и разгртање ровљеног 

камена 160m
3
  x  7,00 КМ =1.120,00 КМ 

-  прочишћавање одводних канала                                  

840m   х  1,50 КМ = 1.260,00 КМ 

УКУПНО  =                  8.145,00 КМ 

1. Пут за Брезике 

- извести и разгрнути 140 m
3
 ро-

вљеног камена 140 m
3
 x 7,00 КM =        

980,00 KM 

УКУПНО   =                    980,00 КМ 

 

2. Санација моста на ријеци 

Спречи замјеном дрвених патосница на 

путу Порјечина – Миричина  

- санација моста (замјена дрвене 

конструкције)                           3.946,78  KM 

УКУПНО  =                  3.946,78 KM                        

 

1. ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋА УЛАГАЊА  

2. МЗ  КАРАНОВАЦ ...6.246,00 КМ 

3. МЗ  СОЧКОВАЦ .... 3.950,00 КМ 

4. МЗ  КАКМУЖ ........ 4.724,00 КМ 

5. МЗ  ПЕТРОВО......... 5.592,00 КМ 

6. МЗ  ПОРЈЕЧИНА ....2.240,00 КМ 

7. МЗ  КРТОВА ........... 2.170,00 КМ 

8. МЗ  КАЛУЂЕРИЦА.8.145,00 КМ 

9. Пут за Брезике ...........  980.00 КМ 

10. Санација моста на ријеци 

Спречи .....................................  3.946,78 KM 

УКУПНО =                 37.993,78 КМ 

      

II- Текућа одржавања пољских 

канала  

 

1. МЗ  Карановац прочистити по-

љских канала у дужини  400m 

2. МЗ Сочковац прочистити по-

љских канала у дужини  350m 

3  МЗ  Какмуж прочистити пољских 

канала у дужини  400m 

4  МЗ Петрово прочистит пољских 

канала у дужини  500m 

5 МЗ Порјечина прочистити 

пољских канала у дужини  700m 

 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО-

ЉСКИХ  КАНАЛА 

 

- чишћење пољских канала 2.350 m  

x  2,00 КМ =    4.700 KM 
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ВРИЈЕДНОСТ УКУПНИХ  ПЛА-

НИРАНИХ  СРЕДСТАВА  ЗА 2018 год. 
 I- Вриједност средстава за текућа 

улагања ................................... 37.993,78 КМ 

II- Вриједност средстава за чи-

шћеље пољски канала ............  4.700,00 КМ 

УКУПНА  ВРИЈЕДНОСТ ПЛА-

НИРАНИХ СРЕДСТАВА = 42.693,78 КМ 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“ 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-29/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Репу-

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

27. став 4. Статута ЈКП „Вода“ Петрово 

(„Службени гласник општне Петрово“ број 

4/11, 7/11. и 5/16), Скупштина општине 

Петрово у функцији Скупштине ЈКП „Во-

да“ Петрово, на сједници одржаној дана 

25.04.2018. године, донијела је 

 

П Л А Н 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА 

Јавно комунално предузеће „ВО-

ДА“ Петрово из Петрова основала је Ску-

пштина општине Петрово 28.3.2011. го-

дине својом Одлуком бр 01-022-24/11, по-

вјеравајући му на управаљање и одржа-

вање водоводних система по Одлуци бр. 

01-022-89/11, као и одвоз и депоновање 

кућног смећа, по Одлуци бр. 01-022-64/05 

на општини Петрово. Предузеће је почело 

са радом 15.08.2011. године, а вршење 

услуга од 01.09.2011. године. Управљање и 

одржавање водоводног система се врши у 

МЗ Карановац, МЗ Сочковац, МЗ Какмуж 

и  МЗ Петрово а одвоз смећа на подручју 

цјелокупне општине. На подручју општине 

живи 7.100 становника (број утврђен на 

основу резултата прелиниминарног попи-

са) у 2500 домаћинстава. 

 

1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ОСНИ-

ВАЊА И ПОСЛОВАЊА   

ЈКП ''ВОДА'' са п.о. Петрово (у 

даљем тексту предузеће) јавно је предузеће 

са јавним овлашћењима за обављање 

дјелатности пружања комуналних и других 

услуга и дјелатности од посебног дру-

штвеног интереса за грађане општине 

Петрово, утврђене Законом, одлуком Ску-

пштине општине Петрово и Статутом. 

ЈКП ''ВОДА'' са п.о. Петрово, осно-

вано је Одлуком о оснивању јавног ко-

муналног предузећа ''ВОДА'' са п.о. Пе-

трово, Скупштине општине Петрово, број: 

01-022-24/11 од 28.03.2011. године. 

Основна дјелатност предузећа је 

прикупљање, пречишћавање и снабдије-

вање водом, за потребе домаћинстава  и 

индустрије, шифра 36.00. 

Законски оквир за рад и пословање 

предузећа чине Закон о јавним преду-

зећима и Закон о комуналним дјелатно-

стима. 

 

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУ-

КТУРА 

Предузеће је организовано као је-

динствена радна и економска цјелина као 

ЈКП „ВОДА“ са п.о. Петрово те има зако-

нски дефинисане органе и то: 

- Директор предузећа 

- Надзорни одбор  

-Скупштина предузећа 

Функцију Скупштине предузећа вр-

ши Скупштина општине Петрово. 

Чланом 27., тачка 4. Статута пре-

дузећа Скупштини је дата надлежност да 

доноси план пословања. 

 

1.4.  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Предузеће остварује своје приходе 

пружањем услуга корисницима (одвоз 

кућног смећа,  дистрибиција воде и друге 

активности), те наплатом истих, субвенци-

јом оснивача  и других извора у складу са 

Законом. 

 

2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

У 2018. 

Током 2018. године, према предлогу 

управе предузећа, потребно је урадити 

сљедеће активности: 
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2.1.РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ НА 

ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДНИХ СИ-

СТЕМА И ОДВОЗА СМЕЋА 

Током 2018. године предузеће ће ре-

довно вршити испоруку воде редовно 

отклањaјући кварове на дистрибутивној 

мрежи да би се спријечила несташица во-

де. С обзиром да су водомјери који су у 

ранијем периоду донирани и уграђени (697 

комада), предузеће планира да путем ја-

вног тендера набави још око 100 нових во-

домјера, а средства за ову набавку би се 

издвојила из средстава предузећа од на-

кнаде за водомјере. 

 

2.2. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕ-

ДСТАВА 

Tоком ове године план је да се  на-

бави 36 металних контејнера од 1.100 л.,  

40 висећих  канти за смеће и 12 бетонских 

канти за смеће.  

Средства потребна за предњу наба-

вку ће се обезбиједити од Фонда зa за-

штиту животне средине Бања Лука у изно-

су 22.000,00 КМ, а 9.310,00 КМ из буџета 

општине Петрово, као грант предузећу. 

 

2.3. МЈЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

НАПЛАТЕ ВОДЕ И СМЕЋА 

Током 2015. године предузеће је у 

циљу побољшања наплате воде и смећа 

покренуло укупно 70 тужби и то против 

правних лица 9 и 61 тужба против физи-

чких лица. 

Код одређивања критерија узели су 

се у обзир највећи дужници, односно она 

лица која никако не плаћају своје обавезе. 

Према мјесним заједницама то 

изгледа овако (физичка лица) 

1. Петрово ------ 8 

2. Какмуж  ----- 11 

3. Сочковац  --  22 

 

 

 

4. Карановац  - 20 

Напријед наведене тужбе Основни 

суд у Добоју рјешава јако споро, тако да је 

у току 2016. и 2017. године успјешно рије-

шено око 80% тужби. План је да се уту-

живање несавјесних корисника услуга на-

стави и у 2018. години. Поред ове мјере 

план је да се проводе и сљедеће мјере: 

- Искључење са водоводне мреже, 

- Већи ангажман комуналне поли-

ције. 

Наведене мјере су довољна гара-

нција да ће наплата рачуна за испоручену 

воду бити повећана, док је код рачуна за 

одвоз смећа ситуација много тежа јер ће 

одвоз смећа у регионалну депонију Добој 

знатно повећати трошкове овог предузећа. 

 

2.4. НАПРАВИТИ ПЛАН УРЕ-

ЂЕЊА СВИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ У 

СИСТЕМУ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 

КОЈИМ УПРАВЉА ЈКП „ВОДА“ ПЕ-

ТРОВО 
Под уређењем објеката се сматра 

израда заштитне ограде и улазних капија 

на водним објектима, обиљежавање истих, 

обезбјеђење постављањем катанаца итд. 

У овој години, план је да се на свим 

извориштима одреди зона санитарне за-

штите, у зависности од материјалних сре-

дстава. 

 

2.5. ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УСЛУГА 

Предузеће ће и у 2018. години на-

ставити са пружањем услуга: одржавање 

зелених површина, чишћење снијега на 

локалним и некатегорисаним путевима, 

одржавање гробља Лужани у Петрову итд. 

а значајне приходе потребно је остварити 

пружањем услуга механизацијом коју пре-

дузеће посједује.  

 

3.  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРИХОДИ 

 

1 Вода привреде 25.000,00 КМ 

2 Вода грађани 100.000,00 КМ 

3 Смеће привреде 38.000,00 КМ 

4 Смеће грађани 65.000,00 КМ 

5 Субвенција СО Петрово 5.450 ,00 КМ 

6 Одржавање зелених површина 3.000,00 КМ 

7 Зимско одржавање 9.000,00 КМ 
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8 Остали рад. и услуг. који не потпадају под радове из тачке 

6 и 7 

20.000,00 KM 

9 Текући грантодопштинеПетрово 5.000,00 KM 

10 Капитални грантодопштинеПетрово 10.000,00 КМ 

11 Грант средства од Фонда за заштиту животне средине 20.000,00 KM 

 УКУПНО 300.450,00 КМ 

 

РАСХОДИ 

 

1 Трошкови материјала заодржавање водовода 7.000,00 КМ 

2 Трошкови услуга одржавања водовода 2.000,00 КМ 

3 Трошкови режијског материјала 4.000,00 КМ 

4 Трошковиза одржавање основних средстава 5.000,00 КМ 

5 Трошкови гума за моторна возила 4.000,00КМ 

6 Трошкови бруто зараде запослених 160.000,00 КМ 

7 Трошкови накнаде члановима НО 1.300,00КМ 

8 Трошкови горива и мазива 26.000,00 КМ 

9 Трошкови ЕЛ енергије 1.300,00 КМ 

10 Трошкови поштанских и телефонских услуга 4.000,00 КМ 

11 Трошкови услуга за одржавање основних средстава 4.000,00 КМ 

12 Трошкови превоза радника са посла на посао 7.000,00 КМ 

13 Трошкови хемиско бактериолошке контроле воде 2.000,00 КМ 

14 Трошкови колективног осигурања 336,00 КМ 

15 Трошкови платног промета 1.200,00 КМ 

16 Трошкови такса и чланарина 1.500,00 КМ 

17 Трошкови набавке металних контејнера од 1.100 л. итд. 29.000,00 КМ 

18 Трошкови набавке водомјера 7.000,00 КМ 

19 Осталинематеријалнитрошкови 3.500,00 КМ 

20 Трошкови регистрације возила 4.000,00 КМ 

21 Накнада за воду  5.000,00 КМ 

22 Ангажовање механизације трећих лица 2.000,00 КМ 

23 Трошкови адвоката 1.000,00КМ 

24 Исплата обавеза према радницима по основу превоза из 

ранијих година 

800,00КМ 

25. Трошкови репрезентације                             300,00 

КМ 

26 Трошковислужбенихпутовања 300,00 КМ 

27. Трошкови услуга заштите на раду       1.200,00 КМ 

28. Трошкови услуга одвоза смећа на рег. депонију Добој 15.000,00 КМ 

 УКУПНО 299.736,00 КМ 

 
4. НОТЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН 

ПРИХОДИ: 

Ставке 1.-4. из табеларног приказа: 

Приходи од наплате воде и смећа од 

физичких и правних лица, 

Ставка 5. из табеларног приказа: Су-

бвенција СО Петрово планирана је бу-

џетом СО Петрово,  

Ставка 6. из табеларног приказа: 

Одржавање зелених површина на општини  

 

Петрово је планирано буџетом СО Пе-

трово, 

Ставка 7. из табеларног приказа: 

Зимско одржавање локалних и некате-

горисаних путева и улица на општини 

Петрово је планирано буџетом СО Петро-

во, 

Ставка 8. из табеларног приказа: 

Приходи које оствари Јавно предузеће 

ангажовањем механизације кроз радове за 

оснивача или од других физичких и 

правних лица, 
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Ставка 9. из табеларног приказа: Те-

кући грант од СО Петрово, планиран 

буџетом СО Петрово. 

Ставка 10. из табеларног приказа: 

Капитални грант од СО Петрово, планиран 

буџетом СО Петрово. 

Ставка 11. из табеларног приказа: 

Грант средства од Фонда за заштиту жи-

вотне средине. 

 

РАСХОДИ: 

 Ставка 1.-2. из табеларног приказа: 

материјал за санацију кварова на водово-

дној мрежи те ангажман стручног лица око 

техничких ријешења тог система, 

 Ставка 3. из табеларног приказа: 

Канцеларијски материјал, 

 Ставка 4. из табеларног приказа: Ре-

зервни дјелови возила и опреме, 

 Ставка 5. из табеларног приказа: 

Набавка гума за моторна возила, 

 Ставка 6. из табеларног приказа: 

Бруто плате запослених, порези и 

доприноси, 

 Ставка 7. из табеларног приказа: 

Бруто накнада, порези и доприноси чла-

новима Надзорног одбора, 

 Ставка 8. из табеларног приказа: 

Гориво за камионе и радне машине за 

одвоз смећа, зимско одржавање путева и 

остале активности возног парка, 

 Ставка 9. из табеларног приказа: Ел. 

енергија утрошена у службеним просто-

ријама ЈКП “ВОДА“ Петрово са п.о. Пе-

трово, 

 Ставка 10. из табеларног приказа: 

Телефон, интернет и поштанске услуге, 

 Ставка 11. из табеларног приказа: 

Услуге трећих лица на одржавању опреме 

и возила, 

 Ставка 12. из табеларног приказа: 

Трошкови превоза радника, 

 Ставка 13. из табеларног приказа: 

Периодична контрола исправности воде за 

пиће, 

 Ставка 14. из табеларног приказа: 

Обавезно осигурање радника у предузећу, 

 Ставка 15. из табеларног приказа: 

Банкарске услуге, 

 Ставка 16. из табеларних приказа: 

Разне таксе и чланарине, 

Ставка 17. из табеларних приказа: 

Набавка основних средстава, 

  Ставка 18. из табеларних приказа:  

Набавка средстава за одржавање водовода, 

Ставка 19. из табеларних приказа: 

Остали нематеријални трошкови, 

Ставка 20. из табеларних приказа: 

Трошкови везани за регистрацију возила, 

Ставка 21. из табеларних приказа: 

Трошкови везани за накнаду која се плаћа 

Агенцији за воде на име водног доприноса, 

по количини воде очитане на водомјеру на 

резервоару даваоца услуга 

Ставка 22. из табеларних приказа: 

Трошкови везани за ангажовање трећих 

лица гдје ми нисмо у могућности 

самостално реализовати преузете послове 

због недостатка времена или не постојања 

адекватне стручности или механизације, 

Ставка 23. из табеларног приказа: 

Трошкови везани за услуге адвоката, 

Ставка 24. из табеларног приказа: 

Исплата дуговања према радницима из 

ранијих година, 

Ставка 25. из табеларог приказа: 

Трошкови репрезентације, 

Ставка 26. из табеларог приказа: 

Трошкови службених путовања, 

Ставка 27. из табеларог приказа: 

Трошкови услуга заштите на раду, 

Ставка 28. из табеларог приказа: 

Трошкови услуга одвоза смећа на реги-

оналну депонију Добој. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-30/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 75/04 и 78/11). члана 

27. став 2. тачка 11. Статута ЈКП „Вода“ 

Петрово („Службени гласник општне Пе-

трово“ број 4/11, 7/11. и 5/16), Скупштина 

општине Петрово у функцији Скупштине 

ЈКП „Вода“ Петрово, на сједници одржа-

ној дана 25.04.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗА-

ЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематиза-
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цији радних мјеста ЈКП „Вода“ са п.о. 

Петрово, број 59/18 од 30.03.2018.  године. 
 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-31/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

18. 

           На основу члана 39. став 2. тачка 28. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 38. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник Општине Петрово“ број: 

8/17), члана 135. Пословника Скупштине 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 9/16), а након разматрања Извјештаја 

о раду Начелника општине и Општинске 

управе Општине Петрово за 2017. годину, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 25.04.2018. године донијела 

је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе Општине Петрово за 

2017. годину, број 02-014-2-101/18 од 

03.04.2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-3/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи ''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 97/16), члана 38. Ста-

тута општине Петрово (''Службени гласник 

Општине Петрово'' број: 8/17), члана 135. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

– Пречишћени текст (''Службени гласник 

oпштине Петрово''број: 9/16), а након ра-

зматрања Извјештаја о раду Стручне слу-

жбе Скупштине општине Петрово у пери-

оду од 01.01 до 31.12.2017. године, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 25.04.2018. године донијела је 

сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Стручне службе Ску-

пштине општине у периоду од 01.01. до 

31.12.2017. године, број 06-013.3-1-21/18 

од 04.04.2018. године. 

 

II 

  Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљени у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-4/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

20. 

           На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи ''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник Општине Петрово'' број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово – Пречишћени текст (''Службени 

гласник oпштине Петрово''број: 9/16), а 

након разматрања Извјештаја о раду Ску-

пштине општине Петрово у 2017. години, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 25.04.2018. године донијела 

је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Скупштине општине Пе-

трово у 2017. години, број 06-013.3-1-20/18 

од 04.04.2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре- 
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дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-5/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Извјештаја о наплати 

комуналне таксе на истакнуту фирму за 

2017. годину, Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 25.04.2018. 

године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово при-

хваћа Извјештај о наплати комуналне 

таксе на истакнуту фирму за 2017. годину, 

број 05/1-36-1-31/18 од 21.03.2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-6/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Извјештаја о рјешавању 

предмета у управном поступку у 2017. 

години, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 25.04.2018. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о рјешавању предмета у упра-

вном поступку у 2017. години, број 04/1-

21-1-18/18 од 02.04.2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-7/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Извјештаја о реализацији 

скупштинских одлука и закључака у 2017. 

години, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 25.04.2018. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о реализацији скупштинских 

одлука и закључака  у 2017. години, број 

04/1-21-1-20/18 од 02.04.2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-8/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 
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24. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Информације о оставри-

вању права у области борачко-инвалидске 

заштите у 2017. години, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.04.2018. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о оставривању 

права у области борачко-инвалидске за-

штите у 2017. години, број 04/2-56-2-65/18 

од 14.03.2018. године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-9/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Информације о стипе-

ндирању студената у 2017. години, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 25.04.2018. године донијела је 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо- 

знала се са Информацијом о стипендирању 

студената у 2017. години, број 04/1-21-1-

19/18 од 02.04.2018. године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-10/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 8/17), 

члана 135. Пословника Скупштине општи-

не Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а 

након разматрања Извјештаја о раду До-

бровољне ватрогасне јединице „Петрово“ 

Петрово за период 01.01.2017-21.12.2017. 

године, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 25.04.2018. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Добровољне ватрогасне 

јединице „Петрово“ Петрово за период 

01.01.2017-21.12.2017. године, број 04/4-

81-3-21/18 од 03.04.2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-11/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 
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Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Информације о стању 

безбиједности на подручју општине Петро-

во за период 2017. године, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.04.2018. године донијела је 

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

I 

  Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању безбије-

дности на подручју општине Петрово за 

период 2017. године, број: 14-4/01-1-052-

28/18 од 05.02.2018. године и прихвата је. 

 

II 

 Овaj закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''.       

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-12/18 

Датум: 25.04.2018. 
_______________________________________________________ 

28. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре- 

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

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2018. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 12/17) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), на-

челник  општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате  4.000,00 КМ 

    на конто 638100-Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти                                                

4.000,00 КМ период април 2018. 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: 02-014-1-148/18 

Датум: 23.04.2018.  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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