СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________

Број: 7

Петрово, 12.07.2012. године

Година: XX

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05),
члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број
17/06), Скупштинa општине Петрово, на
сједници одржаној дана 10.07.2012. године, донијела је следећу
О Д Л У К У
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Oдобрава се утрошак новчаних средстава у износу од 8.470,00 КМ, дозначених од Министарства управе и локалне
самоуправе Републике Српске, за унапређење рада мјесних канцеларија, како слиједи:
- износ до 4.500,00 КМ ће се утрошити за набавку и инсталирање видео надзора мјесне канцеларије Петрово,
- преостали износ новчаних средстава ће се утрошити за санацију и уређење мокрих чворова и просторија мјесних
канцеларија Петрово и Карановац.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-61/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05,
118/05), члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштинa општине
Петрово, на сједници одржаној дана
10.07.2012. године, донијела је следећу

О Д Л У К У
О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобравају се новчана средства из
буџета Општине Петрово у износу од
3.000,00 КМ Јовичић Душку из Петрова на
име помоћи за санирање штете изазване
пожаром на фарми музних крава у Мјесној
заједници Петрово.
Одобрена новчана средства ће се
обезбиједити реалокацијом средстава са
конта 372200 – Буџетска резерва, на конто
416149 – Остале капиталне помоћи.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Начелник општине Петрово.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-62/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 10.07.
2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И
ПОСЛОВАЊУ ЈП „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ“ ПЕТРОВО
У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјеш-
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тај о раду и пословању ЈП „Центар за
културу и образовање“ Петрово у 2011.
години, број 40-5/12 од 10.05.2012. године,
који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-63/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 30. Закона о локалној управи и самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, и 118/05) и члана 37. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 17/06), Скупштинa општине Петрово, на сједници одржаној дана
10.07.2012. године, донијела је следећи
ПРОГРАМ
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2012.
ГОДИНИ
I
Овим програмом се дефинише утрошак буџетских средстава општине Петрово намијењених капиталним пројектима
општине, али се дефинишу улагања и других субјеката инвестирања у капиталне
пројекте општине.
Овај програм је заснован на реалним могућностима у буџету општине
Петрово за текућу годину, као и на средствима других институција и организација за које је извјесно да ће у овој години издвојити новчана средства за капиталне расходе општине Петрово.
Програм садржи исказане потребе
грађана, мјесних заједница, органа општине, програма капиталних инвестиција у
општини Петрово за период 2010-2015. година.
За неки од пројеката који су дио
овог програма не могу се дати тачни износи вриједности, јер су у припремној фази,
било да је у питању израда пројектне документације, тендерске процедуре или не-

Четвртак, 12.07.2012. године

што друго. Новчани износи за такве пројекте у овом програму су апроксимативни.
II
Средства намијењена за капитална
улагања у 2012. години износе 723.666,00
КМ, а утрошиће се на начин како слиједи:
1.1. Новчана средства у износу од
37.500,00 КМ утрошит ће се за реализацију пројекта „Енергетски ефикасна улична расвјета у општини Петрово“, што
представља 50% од укупне вриједности
пројекта која износи 75.000,00 КМ. Преостали износ од 37.500,00 КМ финансираће
MDG –F, а имплементацију пројекта проводиће НВО „МДП Иницијативе“ Добој.
Значај овог пројекта је уштеда електричне
енергије, смањење трошкова одржавања
уличне расвјете и подизање свијести о
енергетски ефикасним расвјетним тијелима. То је први пројекат који се имплементира из ЛЕАП-а (Локалног еколошког
плана општине Петрово 2012-2017. Године)
1.2. Општина Петрово ће у 2012.
години реализовати „Пројекат реконструкције главног транспортног цјевовода од
насеља Какмуж до Петрова“ у сарадњи са
Развојним програмом Уједињених нација
(UNDP) и у те сврхе ће утрошити износ од
50.000,00 КМ. Пројекат обухвата измјене
цјевовода од Какмужа дужине 1.220 метара.
Укупна вриједност пројекта износи
158.694,97 КМ. Износ од 108.694,97 КМ ће
обезбиједити UNDP у оквиру MDG-F
програма. Извођење радова ће вршити ЈКП
„Вода“ на инсистирање координатора пројекта.
1.3. Новчана средства у износу од
15.000,00 КМ ће се утрошити за санацију
клизишта у МЗ Кртова, засеок Радићи на
локалном путу L06, а средства су обезбијеђена од Министарства управе и локалне
самоуправе. За утрошак ових средстава
Скупштина општине је донијела одлуку.
1.4. Новчана средства у износу
97.699,00 КМ ће се утрошити за куповину
земљишта у пословној зони Петрово и то
13.957 метара квадратних по цијени од
7,00 КМ по метру квадратном, а средства
су обезбијеђена из Развојног програма Ре-
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публике Српске из пројекта: „Пројектовање и опремање пословних зона – изградња привредне инфраструктуре“. Општина
ће земљиште купити од три физичка лица
и зато постоји скупштинска одлука, а реализација куповине је у току.
1.5. Новчана средства у износу од
10.000,00 КМ ће се утрошити за израду
пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре у Туристичкој зони „Калуђерица“, а средства су обезбијеђена из Буџета Републике Српске као
подстицај за подршку пословним инкубаторима и пословним зонама у Републици
Српској за израду пројектно техничке документације. Средства су оперативна, али
пројектовање није могуће започети док се
план парцелације туристичке зоне не проведе на терену, што очекујемо ускоро.
1.6. У 2012. години општина Петрово ће учествовати у суфинансирању Стратешког плана развоја општине Петрово за
период 2013-2018. година са износом од
5.967,00 КМ. Остатак средстава неопходних за завршетак документа ће обезбиједити њемачка организација GIZ, формирана партнерска група од представника
привреде, НВО, државних органа и сл.
1.7. Новчана средства у износу од
4.500,00 КМ ће се утрошити за изградњу
моста на ријеци званој „Баб поток“ у МЗ
Кртова. На захтјев грађана МЗ Кртова
Скупштина општине Петрово је донијела
одлуку о издвајању новчаних средстава за
изградњу моста. За ова новчана средства
набавит ће се грађевински материјал, док
ће радове извести мјештани тог засеока.
1.8. Новчана средства у износу од
6.000,00 ће се утрошити за изградњу антенског стуба за потребе Радија Републике
Српске – Студио Петрово. Локација за
изградњу стуба је имовина општине и
налази се у Петрову на локацији званој
Илијино брдо, а потреба изградње стуба је
хитна због тога што Телеком РС од општине захтијева мјесечну кирију од 1.500,00
КМ, за останак опреме на њиховом стубу
на истој локацији.
1.9. У Буџету општине Петрово за
2012. години на позицији 511195 - Издаци
за изградњу споменика погинулим борцима планиран је износ од 8.000,00 КМ.
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Укупна вриједност изградње споменика
дефинисана је уговором са извођачем
радова и износи 10.750,00 КМ. Износ од
2.750,00 КМ грађани ће обезбиједити својим учешћем.
1.10. Новчана средства у износу од
28.000,00 КМ ће се утрошити за измјене и
допуне Урбанистичког плана мјеста Петрово. Уговор за израду овог документа је
потписан са АД „Пројект“ Бања Лука 2009.
године и биће окончан до краја године.
1.11. Новчана средства у износу од
400.000,00 КМ, остварена по основу прве
емисије хартија од вриједности утрошит ће
се за набавку возила, машина, друге опреме и материјално техничких средстава
потрбних за рад и функционисање ЈКП
„Вода“ Петрово, што је регулисано скупштинском одлуком.
1.12. Новчана средства у износу од
1.000,00 КМ ће се утрошити за набавку
ситног инвентара.
1.13. У текућој 2012. години планирана је и изградња амбуланте породичне
медицине у МЗ Карановац. Ова МЗ је без
икаквог објекта за примарну здравствену
заштиту, а истовремено и најудаљенија
мјесна заједница од Дома здравља „Озрен“
Петрово, што изазива велике проблеме
грађанима ове мјесне заједнице. Пројектована вриједност амбуланте је 200.000,00
КМ од чега Влада РС, из кредита Свјетске
банке обезбјеђује
70%, док остатак
средстава од 30% или 60.000,00 КМ треба
да обезбиједи општина. Имајући у виду
чињеницу да пуњење буџета општине иде
по плану и чак неке позиције и изнад
плана, реално је очекивати да се ребалансом буџета може обезбиједити тражени
износ.
Износ од 260.000,00 КМ из истих
извора, без средстава општине, биће општини на располагању у 2013. години за
реконструкцију зграде Дома здравља.
Пројекти садржани у овом програму
неће представљати коначна капитална
улагања у општини Петрово за 2012. годину, зато што у вријеме израде овог
програма ресорна министарства којима
смо кандидовали више пројеката, нису
још рјешавала по истим, те ће се по
њиховом одобрењу приступити допуни
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овог програма или доношењу посебних
скупштинских одлука.
III
Овај програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-64/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 101/04, 42/05 и
118/05), а у вези са чланом 6, 8. и 40.
Закона о подстицају развоја малих и средњих предузећа-пречишћен текст (Службени гласник Републике Српске број
23/09) члана 37. Статута општине Петрово
("Службени гласник Општине Петрово"
број: 17/06), Скупштинa општине Петрово,
на сједници одржаној дана 10.07.2012. године, донијела је следећи
ПРОГРАМ
ПОДСТИЦАЈА ПРИВРЕДЕ,
ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА НА
ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2012. ГОДИНИ
Члан 1.
Програмом мјера за подстицај привреде, образовања и запошљавања у општини Петрово са начином и критеријима за
реализацију, дефинишу се подстицајне
мјере, утврђују се финансијска средства, те
критерији и начин праћења реализације
сваке од предвиђених подстицајних мјера,
начин објављивања јавног позива, праћење
ефеката, те друга питања од значаја за провођење Програма.
Члан 2.
Подстицајне мјере које ће се реализовати у 2012. години су:
1. Суфинансирање набавке основних средстава за занатско-предузетничку
дјелатност.
2. Подстицај за запошљавање незапослених радника са евиденције Завода за
запошљавање.
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3. Финансирање набавке опреме за
практичну наставу СШЦ "Петрово" Петрово.
Члан 3.
Финансијска средства која се утврђују за реализацију Програма износе укупно 50.000,00 КМ.
1. Суфинансирање набавке основних средстава за занатско-предузетничку дјелатност
Члан 4.
Циљ ове подстицајне мјере је да се
занатско предузетничке радње на простору
општине Петрово подстакну на набавку
нове опреме у циљу њихове боље опремљености и конкурентности. Циљана група за ову подстицајну мјеру су радње производног и услужног занатства, превозне
услуге, те угоститељска и туристичка
дјелатност. Новчана средства ове подстицајне мјере се немогу додијелити за трговачку дјелатност.
Износ новчаних средстава за ову
подстицајну мјеру је укупно 15 000,00 КМ.
Заинтересовани субјекти који желе
учествовати у јавном позиву за новчана
средства из ове подстицајне мјере дужни
су:
- поднијети пријаву по јавном позиву,
- приложити писани пројекат са
јасним описом послова који ће се извршавати са набављеним средством,
- финансијски рачун или предрачун,
те друге битне податке за вредновање
пријаве.
Уз пријаву заинтересовани су
дужни приложити:
- Рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходима не старији од 30 дана од дана објављивања јавног позива,
- доказ о броју запослених радника,
не старији од 30 дана од дана објављивања
јавног позива.
Критерији за вредновање пријава
су:
- основна средства за производно
занатство............................
5 бодова
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- основна средства за услужно
занатство..................................
4 бода
- основна средства за туристичке
услуге.......................................
3 бода
- основна средства за превозне услуге..............................................
2 бода
- основна средства за угоститељске
услуге......................................
1 бод
- за сваког пријављеног радника у
фирми подносиоца пријаве до подношења
апликације, добија се један бод.
Појединачни износи који ће се додијелити као подстицај за ову мјеру је
3.000,00 КМ, и овај износ мора бити најмање 50% од вриједности набављеног средства.
На јавни позив ради додјеле средстава из ове мјере могу се пријавити и они
субјекти који су основно средство набавили од почетка 2012. године.
Сви појединачно утврђени критерији и тражени докази, напријед наведени,
су елиминаторни.
Апликације на основу горе наведених критерија се бодују, након чега се
утврђује ранг листа пријављених.
Начелник општине ће рјешењем
утврдити испуњеност услова за све подносиоце пријава
а са подносиоцима
којима су одобрена новчана средства закључити уговор.
Уговором се уређују права и обавезе општине и корисника подстицаја.
Корисник подстицаја набављено
средство неможе отуђити најмање три
године, а ако отуђи мора набавити ново
исте врсте или технолошки напредније.
Корисник подстицаја неможе смањивати број запослених у својој фирми
најмање 1 годину.
Јавни позив који ће расписати општина остаће отворен до утрошка средстава,
предвиђених за ову мјеру, а најдуже до 30.
новембра текуће године.
2. Подстицај за запошљавање незапослених радника са евиденције Завода за запошљавање
Члан 5.
Укупна новчана средства за реали-
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зацију ове подстицајне мјере су 31.000,00
КМ.
Право на кориштење ових средстава
имају привредна предузећа и предузетници
са сједиштем на подручју општине Петрово, а који у радни однос на одређено или
неодређено вријеме приме лице које се
води на евиденцији незапослених код Завода за запошљавање у Петрову.
Корисници средстава подстицаја запошљавања обавезни су новозапослена
лица задржати у радном односу најмање
дванаест мјесеци. У овом року се неможе
смањивати број запослених у фирми корисника средстава.
Корисник средстава може остварити подстицај за запошљавање за најмање
једног а највише за три новозапослена радника.
Износ по једном запосленом раднику је 1.000.00 КМ.
Трговинске и угоститељске радње
могу остварити подстицај за највише једног запосленог радника.
Јавни позив који ће расписати општина остаће отворен до утрошка средстава, предвиђених за ову мјеру, а најдуже
до 30. новембра текуће године.
Заинтересовани субјекти који желе
учествовати у овом програму дужни су:
- поднијети пријаву у року предвиђеном у јавном позиву,
Уз пријаву заинтересовани су дужни приложити:
-Рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходима не старији од 30 дана
од дана објављивања јавног позива.
Предност у одабиру корисника ће
имати апликанти производног усмјерења,
затим услужног, те туристичко-угоститељског.
Уколико лице за које су одобрена
средства подстицаја самовољно раскине
радни однос корисник је обавезан засновати радни однос са другим лицем.
Подстицајна новчана средства ове
подстицајне мјере неможе остварити послодавац који је смањивао број радника
послије 01.07.2012. године.
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3. Финансирање набавке опреме
за практичну наставу СШЦ "Петрово"
Петрово.
Члан 6.
Циљ ове подстицајне мјере је да се
квалитет наставног предмета практичне
наставе заваривача у СШЦ "Петрово" Петрово подигне на виши ниво.
Ова мјера подразумијева набавку једног апарата за заваривање-ТИГ.
Износ новчаних средстава за реализацију ове мјере је 4.000,00 КМ.
Ради набавке апарата за варење јавну набавку провест ће општина Петрово.
Поступак рјешавања пријава
Члан 7.
Све приспјеле пријаве разматра и
рјешава Комисија коју именује Начелник
општине.
Захтјеви се рјешавају до 10-ог дана
у мјесецу за пријаве из предходног мјесеца.
Члан 8.
Одобрена новчана средства се уплаћују на жиро рачун корисника подстицаја у року до 30 дана од потписа уговора.
Код потписивања уговора сви корисници средстава достављају потписану и
овјерену мјеницу и мјеничну изјаву, осим
СШЦ "ПЕТРОВО" Петрово.
Праћење извршења уговора
Члан 9.
Корисник средстава је обавезан тромјесечно достављати комисији доказ о испуњености уговорних односа.
У случају непоштовања одредаба
уговора, општина ће покренути поступак
поврата укупно дозначених средстава путем наплате мјенице.
Остале одредбе
Члан 10.
Општина Петрово ће у року од 15
дана од дана ступања на снагу овог програма огласити јавни позив за додјелу
средстава.
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Јавни позив ће бити објављен на
сајту општине Петрово, Радију РС-студио
Петрово и огласној плочи општине.
Члан 11.
Након утрошка подстицајних средстава предвиђених овим програмом, начелник општине ће Скупштини општине поднијети извјештај о његовој реализацији.
Члан 12.
Овај програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-65/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број 101/04, 42/05 и
118/5), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'' број 68/07), члана 4. став 1.
и 2. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске''
број 25/03), члана 37. Статута општине
Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 17/06), Скупштина општине
Петрово, на сједници одржаној дана 10.07.
2012. године донијела је
О Д Л УК У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД“ ПЕТРОВО
Члан 1.
БОЖИЋ МИЛОРАД социјални радник из Какмужа, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се до избора и именовања директора
путем јавног конкурса, а нај дуже на вријеме од два мјесеца.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-111-4/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 30. алинеја 19.
Закона о локалној самоуправи ( ''Службени
гласник Републике Српске'' број 101/04,
42/05 и 118/5), члана 37. Статута општине
Петрово (''Службени гласник општине
Петрово'' број 17/06), а у вези са чланом
178. став 1. Пословника Скупштине општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број10/05 и 7/07), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 10.07.2012. године донијела је
О Д Л УК У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
Бранислав Михајловић дипл. правник из Петрова разрјешава се дужности
Секретара Скупштине општине Петрово са
даном 31.07.2012. године, на лични захтјев.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-111-5/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 30. алинеја 19.
Закона о локалној самоуправи ( ''Службени
гласник Републике Српск '' број: 101/04,
42/05. и 118/05), члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број: 17/06), а у вези са чланом 4. став 1. и 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 41/03), Скупштинa
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општине Петрово, на сједници одржаној
дана 10.07.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Члан 1.
Јулијана Иличић дипл. правник из
Карановца именује се за вршиоца дужности Секретара Скупштине општине Петрово, са даном 01.08.2012. године.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се на вријеме до избора и именовања
Секретара Скупштине општине путем јавног конкурса а нај дуже на вријеме од два
мјесеца.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена
у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-111-6/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српск'' број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 17/06), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово (''Службени
гласник општине Петрово'' број 10/05 и
7/07), а након разматрања Захтјева МХ
Електро привреда Републике Српске Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, број:
4187/12 од 17.05.2012. године, а у вези са
чланом 14. став 1. Закона о експропријацији («Службени гласник Републике Српске» број 112/06, 37/07 и 66/08), Скупштинa општине Петрово, на сједници одржаној дана 10.07.2012. године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
О ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА
I
У Закључку Скупштине општине
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Петрово, број 01-013.2-3/12 од 06.04.2012.
године („Службени гласник општине Петрово“ број 3/12), под І. у реду 12. иза броја
„3197“ додаје се текст „к.ч. број 4052, све
уписане за к.о. Какмуж“.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-13/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 17/06), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово (''Службени
гласник општине Петрово'' број 10/05 и
7/07), а након разматрања Захтјева МХ
Електро привреда Републике Српске Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, број:
4340/12 од 22.05.2012. године, а у вези са
чланом 14. став 1. Закона о експропријацији («Службени гласник Републике
Српске» број 112/06, 37/07 и 66/08), Скупштинa општине Петрово, на сједници одржаној дана 10.07.2012. године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Општина Петрово има интерес за
обезбјеђењем квалитетног напајања електричном енергијом физичких и правних
лица на свом подручју, а тиме и за рјешавањем имовинско- правних односа
између МХ. Електро привреда Републике
Српске Требиње ЗП. „Електро Добој“ а.д.
Добој, као испоручиоца електричне енергије и власника некретнина на којима се
налазе или које надилазе електро-енергетски објекти и њихови дијелови, па сматра
да постоји општи интерес за изградњом
надземног далековода 10 kV Сочковац –
индустрија у насељу Сочковац, на некре-
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тнинама означеним као: к.ч. број 913/1, к.ч.
број 1773, к.ч. број 1774, к.ч. број 1776, к.ч.
број 945/1, к.ч. број 946, к.ч. број 978/2,
к.ч. број 978/3, к.ч. број 978/1, к.ч. број
980, к.ч. број 979/1, к.ч. број 982, к.ч. број
981, к.ч. број 976/1, к.ч. број 976/2, к.ч.
број 1766, к.ч. број 972/2, к.ч. број 972/3,
к.ч. број 972/4, к.ч. број 972/1, к.ч. број
971, к.ч. број 970, к.ч. број 967, к.ч. број
964, к.ч. број 1268, к.ч. број 1277, к.ч. број
1294/2, к.ч. број 1269/1, к.ч. број 879, к.ч.
број 881, све уписане за к.о. Сочковац, као
и општи интерес за изградњом надземног
двосистемског далековода 2х10 kV Петрово – Студенчина – индустрија у Петрову
на земљишту означеном као: к.ч. број
4265/1, к.ч. број 4265/2, к.ч. број 4202, к.ч.
број 4309, к.ч. број 4225 , к.ч. број 4226/2 ,
к.ч. број 4226/1, к.ч. број 4226/3, к.ч. број
4224, к.ч. број 4222, к.ч. број 3858/5, к.ч.
број 3857, к.ч. број 3856, к.ч. број 3865/3,
к.ч. број 3864, к.ч. број 3863, к.ч. број
3865/1, к.ч. број 3865/4, к.ч. број 3867/1,
к.ч. број 3868, к.ч. број 3876, к.ч. број 4001
, к.ч. број 3996, к.ч. број 3997, к.ч. број
3991, к.ч. број 3999/9, к.ч. број 3999/2, к.ч.
број 3990, к.ч. број 3999/6, к.ч. број 3917,
к.ч. број 3577/5, к.ч. број 3577/1, к.ч. број
4313, к.ч. број 3578/8, к.ч. број 3577/2, к.ч.
број 3580, к.ч. број 3582/4, к.ч. број 3582/3,
к.ч. број 3582/2, к.ч. број 3584/2, к.ч. број
3583, к.ч. број 3585, к.ч. број 4297, к.ч. број
3588, к.ч. број 3923 , к.ч. број 3928, к.ч.
број 3930 , к.ч. број 3932, к.ч. број 3933,
к.ч. број 3573/3, к.ч. број 3937, к.ч. број
3939, к.ч. број 3944, к.ч. број 3943, к.ч. број
4314, к.ч. број 3567/1, к.ч. број 3567/2, к.ч.
број 3567/3, к.ч. број 3566, к.ч. број 3565,
к.ч. број 3555/1, к.ч. број 4308, к.ч. број
3550/2, к.ч. број 3550/1, к.ч. број 3590/1,
све уписане за к.о. Петрово.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-14/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

Страна 9 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

11.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Информације о преузимању покретне војне
имовине, Скупштинa општине Петрово, на
сједници одржаној дана 10.07.2012. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о преузимању
покретне војне имовине, број: 02-014-2155/12 од 20.06.2012. године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-15/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Информације о стању стипендирања студената на општини Петрово у 2012. години,
Скупштинa општине Петрово, на сједници
одржаној дана 10.07.2012. године, донијела
је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању стипендирања студената на општини Петрово у
2012. години, број: 03-30-1-59/12 од 20.06.
2012. године и прихвата је.
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
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-16/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Информације о упису ученика у први разред
Основних школа на подручју општине
Петрово за школску 2012/2013. годину,
Скупштинa општине Петрово, на сједници
одржаној дана 10.07.2012. године, донијела
је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о упису ученика
у први разред Основних школа на подручју
општине Петрово за школску 2012/2013.
годину, број: 03-30-1-58/12 од 20.06.2012.
године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-17/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Информације о рјешавању имовинко-правних
односа у обухвату Регулационог плана
„Туристичка зона Калуђерица“, Скупштинa општине Петрово, на сједници одржа-
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ној дана 10.07.2012. године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о рјешавању
имовинко-правних односа у обухвату Регулационог плана „Туристичка зона Калуђерица“, број: 02-014-2-173/12 од 06.07.
2012. године и прихвата је.
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године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-19/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-18/12
Датум: 11.07.2012.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Информације о рјешавању имовинко-правних
односа у обухвату Регулационог плана
„Туристичка зона Калуђерица“, Скупштинa општине Петрово, на сједници одржаној дана 10.07.2012. године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово тражи од Начелника општине да у циљу
стварања услова за промјену намјене земљишта у Туристичкој зони Калуђерица,
које је својина Републике Српске, а посјед
ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и преноса права својине на том
земљишту на Општину Петрово, предузме
неопходне мјере за купопродају дрвне масе
у дубећем стању на том земљишту, а у
циљу извршења Рјешења Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
број 04-332-649/11 од 24.08.2011. године и
Извјештаја ЈПШ „Шуме Републике Српске“, број 01-10581-1/11 од 26.12.2011.

16.
На основу члана 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гланик БиХ“, број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10), Упутство о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА: „САНАЦИЈА КЛИЗИШТА У МЗ КРТОВА“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку радова: „Санација клизишта у
мз Кртова“
Члан 2.
Задужује се Комисија за предметну
набавку да у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10.), и Закона о измјенама Закона
о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 12/09) проведе процедуру за
набавку из члана 1. и предложи најповољнијег понуђача за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-7-39/12
Датум: 12.06.2012.
_______________________________________________________
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17.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
Члан 1.
Одобрава се отварање рачуна посебних намјена за куповину земљишта (организациони код 99999999).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-129/12
Датум: 12.06.2012.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
Члан 1.
Одобрава се отварање рачуна посебних намјена за уплате и исплате новчаних
давања за кориснике права из Закона о
социјалној заштити (организациони код
00380300).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-123/12
Датум: 07.06.2012.
_______________________________________________________
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19.
На основу члана 34. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) Начелник општине Петрово,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели уговора о набавци радова: Уређење споменика палим борцима у мз Карановац“ бр. 02-014-7-31/12 од 25.05.2012.
године СУЗГФ „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“ из
Петрова
СУЗГФ „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“ из Петрова изабрано је као најповољнији понуђач
у поступку јавне набавке – „Уређење споменика палим борцима у мз Карановац“,
конкурентским позивом бр. 02-014-7-31/12
од 25.05.2012. године.
Уговор о набавци радова: „Уређење
споменика палим борцима у мз Карановац“ референца бр. 02-014-7-31/12 закључује се након истека 15 дана од дана
када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набав-кама БиХ (Службени гласник БиХ
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је проводила Комисија за јавне набавке општине
Петрово, те након пријема и оцјене понуда
упутила препоруку Начелнику општине
Петрово да се као најповољнији понуђач
изабере: СТР „САЊА“ из Добоја, па је донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити приговор
на поступак. Приговор се поодноси уговорном органу као првостепеној инстанци у
жалбеном поступку у писаној форми у
року од 5 дана од дана када је подносилац
приговора стекао сазнање или је требао да
сазна за наводну повреду Закона о јавним
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набавкама, али не касније од једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-7-35/12
Датум: 06.06.2012.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гланик БиХ“, број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10), Упутство о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине
Петрово д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА: „ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО ЗА 2012. ГОДИНУ“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку радова: „Одржавање макадамских путева и улица на подручју општине
Петрово за 2012. годину“
Члан 2.
Задужује се Комисија за предметну
набавку да у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10.), и Закона о измјенама Закона
о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 12/09) проведе процедуру за
набавку из члана 1. и предложи најповољнијег понуђача за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-7-33/12
Датум: 01.06.2012.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 34. Закона о јавним
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набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) Начелник општине Петрово,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели уговора о набавци радова: „Одржавање макадамских улица и путева на
подручју општине Петрово у 2012. Години“ „АУТОПРЕВОЗНИКУ“ Ђурановић
Браниславу из Петрова
„АУТОПРЕВОЗНИК“ Ђурановић
Бранислав из Петрова изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке
– „Одржавање макадамских улица и путева
на подручју општине Петрово у 2012. Години“ конкурентским позивом бр. 02-0147-33/12 од 01.06.2012. године.
Уговор о набавци радова: „Одржавање макадамских улица и путева на подручју општине Петрово у 2012. години“
закључује се након истека 15 дана од дана
када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ (Службени гласник БиХ
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је проводила Комисија за јавне набавке општине
Петрово, те након пријема и оцјене понуда
упутила препоруку Начелнику општине
Петрово да се као најповољнији понуђач
изабере: „АУТОПРЕВОЗНИК“ Ђурановић
Бранислав из Петрова, па је донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити приговор
на поступак. Приговор се поодноси
уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми
у року од 5 дана од дана када је подносилац приговора стекао сазнање или је
требао да сазна за наводну повреду Закона
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о јавним набавкама, али не касније од
једне године од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-7-41/12
Датум: 18.06.2012.
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22.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 99999999) у износу од 500,00 КМ, са
конта број 372200 – Буџетска резерва на
конто 416149 – Остале капиталне помоћи.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-143/12
Датум: 20.06.2012.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
Члан 1.
Одобрава се отварање рачуна посе-
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бних намјена за пројекте Народне библиотеке Петрово (организациони код
99999999).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-151/12
Датум: 28.06.2012.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 43. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
ЈП „Центар за културу и образовање“ Петрово (организациони код 00380500) у износу од 1.500,00 КМ, са конта број 412900
– Остали непоменути расходи на конто
412100 – Расходи по основу закупа.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-153/12
Датум: 02.07.2012.
_______________________________________________________

25.
На основу чланова 72. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“, бр: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 56. Статута
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општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник
општине Петрово, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о платама запослених у Општинској административној служби општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 2/08, 7/08, 10/08,
1/09, 8/10, 13/10, 1/12 и 5/12) у члану 3.
став 2. и 3. се бришу а досадашњи став 4.
постаје став 2.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу 01.
августа 2011. године, а бит ће објављен у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-165/12
Датум: 06.07.2012.
_______________________________________________________

26.
На основу члана 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гланик БиХ“, број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10), Упутство о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА:
„ИЗГРАДЊА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У
МЗ КАКМУЖ – ПРВА ФАЗА“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку радова: „Изградња друштвеног
дома у мз Какмуж – прва фаза“.
Члан 2.
Задужује се Комисија за предметну

Четвртак, 12.07.2012. године

набавку да у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10.), и Закона о измјенама Закона
о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 12/09) проведе процедуру за набавку из члана 1. и предложи најповољнијег понуђача за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-7-47/12
Датум: 09.07.2012.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130) у износу од 400,00 КМ, за
мјесец јуни 2012. године, са конта број
511131 – Издаци за изградњу путева на
конто 517111 – Издаци по основу улазног
пореза на додатну вриједност који се плаћа
добављачима.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-171/12
Датум: 10.07.2012.
_______________________________________________________
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28.
На основу члана 12. Став (1) тачка
б) алинеја 5) Закона о јавним набавкама
(„Службени гланик БиХ“, број: 49/04,) Начелник општине Петрово д о н о с и:

жалбеном поступку у писаној форми у року од 5 дана од дана када је подносилац
приговора стекао сазнање или је требао да
сазна за наводну повреду Закона о јавним
набавкама, али не касније од једне године
од наводне повреде.

ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА: НА ПРОЈЕКТУ
„САНАЦИЈА КЛИЗИШТА У МЗ
КРТОВА“ РЕФЕРЕНЦА БР. 02-014-739/12 ОД 12.06.2012. ГОДИНЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-7-46/12
Датум: 06.07.2012.

Поништава се поступак јавне набавке радова на пројекту: „Санација клизишта у мз Кртова“, а према конкурентском позиву за набавку радова бр. 02014-7-39/12. Од 12.06.2012. године.
Поновљени поступак набавке провест ће се након што се стекну услови за
провођење истог.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је проводила Комисија за јавне набавке општине
Петрово, те након пријема и оцјене понуда
упутила препоруку Начелнику општине
Петрово да поништи поступак из разлога
непостојања три квалификоване понуде.
Извјештај Комисије и препорука су
прихваћени па је донесена одлука као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на основу њега има право уложити приговор на
поступак. Приговор се поодноси уговорном органу као првостепеној инстанци у
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29.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за вагање отпадног
жељеза
І
Именује се комисије за вагање продатог отпадног жељеза по огласу бр. 02014-2-143/12 од 04.06.2012. године (оглас
објављен у Гласу Српске од 16.06.2012.
године) у саставу:
1. Игор Лазић – предсједник
2. Јеленко Ђурановић – члан
ІІ
Задатак комисије је да присуствује
вагању и контролише одваге отпадног
жељеза из члана 1. Те достави писмени
извјештај о изваганој количини.
ІІІ
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено
у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-4-23/12
Датум: 10.07.2012.

________________________________________________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о утрошку новчаних средстава
2. Одлука о издвајању новчаних средстава
3. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и пословању
ЈП „Центар за социјални рад“ Петрово у 2011. Години
4. Програм капиталних улагања у 2012. години
5. Програм подстицаја привреде, образовања и запошљавања на простору општине Петрово у 2012.
години
6. Одлука о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово
7. Одлука о разрјешењу секретара Скупштине општине
8. Одлука о именовању вршиоца дужности секретара
Скупштине општине
9. Закључак о допуни закључка
10. Закључак о постојању опстег интереса за изградњом далековода 10 kv Соцковац и Петрово
11. Закључак о прихватању Информације о преузимању покретне војне имовине
12. Закључак о прихватању Информације о стању
стипендирања студената на општини Петрово у
2012. години
13. Закључак о прихватању Инфрмације о упису
ученика у први разред основних школа на подручју
општине Петрово за школску 2012/2013. година
14. Закључак о прихватању Информације о рјешавању имовинско-правних односа у обухвату Регулационог плана „Туристичка зона Калуђерица“
15. Закључак по Информације о рјешавању имовинско-правних односа у обухвату Регулационог плана
„Туристичка зона Калуђерица“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова: „Санација клизишта у мз Кртова“
17. Одлука о отварању рачуна посебних намјена
18. Одлука о отварању рачуна посебних намјена
19. Одлука о додјели уговора о набавци радова: „Уређење споменика палим борцима у мз Карановац“ бр
02-014-7-31/12 од 25.05.2012. године СУЗГФ „Пејић-градње“ из Петрова
20. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку радова: „Одржавање макадамских путева и
улица на подручју општине Петрово за 2012. Годину“
21. Одлука о додјели уговора о набавци радова“ „Одржавање макадамских улица и путева на подручју
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општине Петрово у 2012. години" „АУТОПРЕВОЗНИКУ“ Ђурановић Браниславу из Петрова
22. Одлука о реалокацији средстава
23. Одлука о отварању рачуна посебних намјена
24. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
25. Правилник о измјени Правилника о платама запослених у Општинској административној служби општине Петрово
26. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова: „Изградња друштвеног дома у мз Какмуж – прва фаза“
27. Одлука о реалокацији средстава
28. Одлука о поништењу поступка јавне набавке радова на пројекту: „Санација клизишта у мз Кртова“,
референца бр. 02-014-7-39/12 од 12.06.2012. године
29. Рјешење о именовању Комисије за вагање отпадног жељеза

Четвртак, 12.07.2012. године
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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. Цена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
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