СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 5

Петрово, 28.06.2019. године

Година: XXVII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 97/16) и члана 74. Статута Општине
Петрово („Службени гласник Општине Петрово“, број 8/17) а на захтјев Развојног
програма УН (УНДП) који имплементира
Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница
у Босни и Херцеговини“ финансираног од
стране влада Швицарске и Шведске, Наелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
о именовању оперативног тима за подршку
у унапређењу рада мјесних заједница и реализацији активности пројекта „Јачање
улоге мјесних заједница у Босни и
Херцеговини“
I
Именујем оперативни тим за подршку у унапређењу рада мјесних заједница
и реализацији активности Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“(у даљем тексту Пројекат) у следећем саставу:
1. Брано Марјановић, предсједник
СО и предсједник Савјета МЗ,
2. Жељко Ђурић, начелник Одјељења за привреду и финансије,
3. Раденко Благојевић, стручни сарадник за подршку раду мјесних заједница,
4. Славко Ђурић, дипл.економиста,
запослен у Општинској управи и члан савјета МЗ и
5. Владо Р. Симић, стручни сарадник за локални економски развој (координатор Пројекта).
II
Именовани тим ће присуствовати
напреднијим едукацијама у оквиру Пројекта и након усвајања знања активно се
ангажирати на преносу стеченог знања и
праксе у свим мјесним заједницама, као и
преносу знања на будуће савјете мјесних
заједница.

III
Чланови оперативног тима ће након
едукација унутар свог описа посла имати
дефинисану дужност рада са мјесним
заједницама, што се односи на сљедеће
сегменте: едукацију, пренос знања, промовисање методологије мјесних заједница
са циљем унапређења рада свих мјесних
заједница у вашој општини.
Поред наведеног, именовани оперативни тим ће пружити подршку у промоцији Нове визије мјесних заједница у
БиХ, као и подржати савјете мјесних заједница у информисању грађана.
IV
Ова одлука ступа на снагу одмах,
доставља се именованим (1-5) и бит ће
објављена у Службеном гласнику Општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-1-171/19
Датум: 13.05.2019.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59.
Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74.
Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем директног
споразума „Израда истражне хидрогеолошке бушотине за воду у МЗ Калуђерици“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем директног „Израда истражне хидрогеолошке
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бушотине за воду МЗ Калуђерици“ у
следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон.,
технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић,
дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
20.06.2019. године, четвртак, у 09:15 часова у просторијама општине управе
општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-60/19
Датум: 13.06.2019.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 74. Статута општине
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси

ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
радова: „Израда истражне хидрогеолошке
бушотине за воду МЗ Калуђерици“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке радова путем директног
споразума: „Израда истражне хидрогеолошке бушотине за воду МЗ Калуђерици“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15), те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 5.990,00 КМ, без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 7.008,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. годину, са конта број: 511 191 –
Издаци за изградњу хидрогеолошке истражне бушотине и бунара питке воде у МЗ
Калуђерица.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-61/19
Датум: 13.06.2019.
_______________________________________________________
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4.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 88. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16 ), те члана 57. Статута општине
Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник
општине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
радова: „Санација асфалтних путева на
територији општине Петрово“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке радова путем конкурентског
захтјева: „Санација асфалтних путева на
територији општине Петрово“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), те
осталим подзаконским актима из области
јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 20.897,44 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 24.450,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. годину, са конта број: 511 231 –
Издаци за инвестиционо одржавање путева
и конта 412 520-Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката (путеви, мостови и остали грађевински објекти).
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном

доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-62/19
Датум: 17.06.2019.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 57. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст („Сл. гласник
општине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем конкурентског
захтјева: „Санација асфалтних путева на
територији општине Петрово“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем конкурентског захтјева: „Санација асфалтних путева на територији општине Петрово у
следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић,
дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
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предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
05.07.2019. године у 09:15 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-63/19
Датум: 17.06.2019.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 70. став (1), став (3)
и став(6), a у вези са чланом 90. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17),
Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова:
„Израда истражне хидрогеолошке
бушотине за воду МЗ Калуђерици“
Члан 1.
„Папаго“ д.о.о. Лукавац, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку
јавне набавке радова путем директног споразума: „Израда истражне хидрогеолошке
бушотине за воду МЗ Калуђерици“, број:
02-014-7-61/19 од 13.06.2019. године.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци радова:
„Израда истражне хидрогеолошке бушотине за воду МЗ Калуђерици“, број: 02014-7-61/19 од 13.06.2019. године, закључит ће се у најкраћем могућем року од
дана када је понуђач обавјештен о избору
најповољнијег добављача радова.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном

доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке радова проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере „Папаго“ д.о.о. Лукавац.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној
набавци и који сматра да је Уговорни
орган у току поступка прекршио једну или
више одредби Закона о јавним набавкама
БиХ или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у
жалбеном поступку у писаној форми
директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. У случају директне предаје жалбе,
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема жалбе. Жалба
се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана
када је подносилац жалбе запримио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у
смислу члана 101. став 5. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим
законом, а најкасније у року од једне године од дана закључења Уговора у том
поступку, у смислу члана 101. Закона о
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јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14).

општине Петрово“, број 4/19), начелник
општине доноси

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-69/19
Датум: 20.06.2019.

ОДЛУКУ
о расписивању конкурса за додјелу
станова у закуп

_______________________________________________________

7.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17) Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
о оснивању Савјета спортских
организација општине Петрово
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савјет
спортских организација општине Петрово
(у даљем тексту Савјет).
Члан 2.
Савјет из члана 1. ове одлуке је
савјетодавно тијело Начелника општине,
које се бави питањима и надлежностима из
области спорта и физичке културе, у
складу са законским прописима.
Члан 3.
Чланове Савјета рјешењем именује
Начелник општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-173/19
Датум: 13.05.2019.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 25.
Правилника о становима на којима не постоји станарско право („Службени гласник

Члан 1.
Расписује се конкурс за додјелу
станова у закуп и то:
а) Једнособан стан у МЗ Сочковац,
засеок Циглана Центар, број стана 18 Ђ,
површине 37,21m2 који се налази у стамбеној згради изграђеној на к.ч. број
1391/10, уписана у Лист непокретности,
број 4/1 к.о. Сочковац и
б) Двособан стан у МЗ Петрово у
улици „Колона 15. мај“, број стана 17/1,
приземно лијево, површине 50,40m2 који
се налази у стамбеној згради изграђеној на
к.ч. број 3824/1, уписаној у ПЛ број 79/18
к.о. Петрово.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а бит ће објављена
у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-181/19
Датум: 21.05.2019.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17) и члана 21. став 2. Правилника о становима на
којима не постоји станарско право („Службени гласник општине Петрово“, број
4/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о именовању Комисије за спровођење поступка конкурса за рјешавање стамбених
потреба додјелом станова у закуп
Члан 1.
Именује се Стамбена комисија за
спровођење поступка конкурса за давање у
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закуп државних станова на којима не
постоји станарско право у саставу:
1. Драженка Максимовић, предсједник
Раденко Благојевић, замјеник предсједника,
2. Душан Дујковић, члан,
Милош Стјепановић, замјеник,
3. Ратко Бијелић, члан,
Светислав Радић, замјеник,
4. Владимир Накић, члан,
Милорад Божић, замјеник,
5. Бранка Божић, члан,
Жељка Илић, замјеник.
Члан 2.
Комисија се именује на период од
двије године.
Члан 3.
Стамбена комисија ће обављати послове у складу са Правилником о становима на којима не постоји станарско
право („Службени гласник општине Петрово“, број 4/19).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а бит ће објављена
у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-195/19
Датум: 27.05.2019.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
И ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА – ПОПЛАВА НА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ УСЈЕВИМА
Члан 1.
Именује се Комисија задужена за
попис и процјену висине штете на пољо-

привредним усјевима настала услед обилних падавина- поплава у времену од
31.05. до 02.06.2019. године на простору
општине Петрово у саставу
1. Небојша Трифковић, предсједник
комисије,
2. Жељка Илић, члан комисије,
3. Бранка Божић, члан комисије.
Члан 2.
Задатак комисије је да увидом на
лицу мјеста изврши попис и процјену
штете на пољопривредним усјевима на
подручју општине Петрово насталу услед
дејства елементарних непогода-поплава,
евидентира насталу штету, документује са
фотографијама, те комплетан извјештај о
штетама достави начелнику општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-215/19
Датум: 03.06.2019.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
И ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИМ, СТАМБЕНИМ И
ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
Именује се Комисија задужена за
попис и процјену висине штете на инфраструктурним, стамбеним и пословним
објектима настала услед обилних падавина
у времену од 31.05. до 02.06.2019. године
на простору општине Петрово у саставу
1. Јеленко Ђурановић, предсједник
комисије,
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2. Младен Никић, члан комисије,
3. Драган Петковић, члан комисије.
Члан 2.
Задатак комисије је да увидом на
лицу мјеста изврши попис и процјену
штете на инфраструктурним, стамбеним и
пословним објектима на подручју општине
Петрово насталу услед обилних падавина,
документује са фотографијама, те комплетан извјештај о штетама достави начелнику општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-214/19
Датум: 03.06.2019.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2019. годину („Службени
гласник општине Петрово“ број 14/18) и
члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 412943-Oстале непоменуте
манифестације 550,00 КМ
на конто 415217-ОШ „Вук Караџић“ Петрово 550,00 КМ период април
2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног

дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-168/19
Датум: 10.05.2019.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), чланa 43.
став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 14/18) и члана 74. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ број 8/17), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 412814-Расходи по основу
утрошка електричне расвјете на јавним
површинама 270,00 КМ
на конто 415212-КСС „Света
Ирина“ Какмуж 70,00 КМ
на конто 415233-Капитални грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима Одред извиђача
„Свети Никола“ Петрово 200,00 КМ период мај 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-204/19
Датум: 31.05.2019.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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14.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2018. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 12/17) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 412530-Расходи за текуће
одржавање превозних средстава и канцеларијске опреме 60,00 КМ
на конто 412310-Расходи за канцеларијски материј 60,00 КМ период јун
2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-228/19
Датум: 17.06.2019.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2018. годину („Службени
гласник општине Петрово“ број 12/17) и
члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), начелник општине доноси

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате запослених 600,00 КМ
на конто 411400-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 600,00 КМ
период јун 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-229/19
Датум: 17.06.2019.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2018. годину („Службени
гласник општине Петрово“ број 12/17) и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 415219-Текући грантови
осталим непоменутим организацијама
100,00 КМ
на конто 415212-Текући грантови
хумнаитарним организацијама и удружењима (КСС „Милосрђе“ Сочковац) 100,00
КМ период јун 2019. године.
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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: 02-014-1-234/19
Датум: 24.06.2019.
_______________________________________________________

шење захтјева за стамбено збрињавање у
складу са Уредбом о стамебеном збрињавању породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:
26/19) у саставу:
1. Драган Стефановић, предсједник,
лице грађ. струке,
2. Цвијановић Вера, члан,
3. Саво Алексић, члан,
4. Душан Дујковић, члан,
5. Ратко Бијелић, члан.

17.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 30.
Уредбе о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 26/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17) и приједлога организација из члана 25. Став 3.
Уредбе, Начелник општине доноси

Члан 2.
Задатак комисије је да изврши увиђај на лицу мјеста и о утврђеним чињеницама условности стамбене јединице за
становање и стварне стамбене ситуације
сачини записник у складу са чланом 32.
Уредбе о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 26/19).

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

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

Члан 1.
Именује се комисија за утврђивање
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
условности стамбене јединице за станоОзрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
вање и стварну стамбену ситуацију подноБрој: 02-014-1-191/19
сиоца захтјева по Јавном позиву за подноДатум: 22.05.2019.
_______________________________________________________________________________
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Петак, 28.06.2019. године

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Одлука о именовању оперативног тима за
подршку у унапређењу рада мјесних заједница и реализацији активности пројекта
„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и
Херцеговини“
2. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем директног
споразума „Израда истражне хидрогеолошке бушотине за воду у МЗ Калуђерици“
3. Одлука о покретању поступка јавне набавке
радова: „Израда истражне хидрогеолошке
бушотине за воду МЗ Калуђерици“
4. Одлука о покретању поступка јавне набавке
радова: „Санација асфалтних путева на територији општине Петрово“
5. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем конкурентског захтјева: „Санација асфалтних путева на територији општине Петрово“
6. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова: „Израда истражне хидрогеолошке
бушотине за воду МЗ Калуђерици“
7. Одлука о оснивању Савјета спортских организација општине Петрово
8. Одлука о расписивању конкурса за додјелу
станова у закуп
9. Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка конкурса за рјешавање стамбених потреба додјелом станова у закуп
10. Одлука о именовању Комисије за попис и
процјену штете од елементарних непогодапоплава на пољопривредним усјевима
11. Одлука о именовању Комисије за попис и
процјену штете на инфраструктурним, стамбеним и пословним објектима
12. Одлука о реалокацији средстава
13. Одлука о реалокацији средстава
14. Одлука о реалокацији буџетских средстава
буџетског корисника
15. Одлука о реалокацији средстава
16. Одлука о реалокацији средстава
17. Одлука о именовању комисије
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата:
60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
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