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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 7  Петрово,  19.11.2015. године          Година: XXІІІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 30. став 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 53. став 1. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 89/13), и члана 26. 

Одлуке о локалним путевима и улицама 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број: 5/07), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 18.11.2015. го-

дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ПРИПАДА ПУТУ 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина 

једнократне накнаде у износу од 1,00 КМ 

(једна конвертибилна марка) по дужном 

метру за коришћење земљишта које при-

пада локалним и некатегорисаним путе-

вима на подручју општине Петрово за по-

стављање и одржавање објеката, опреме и 

инсталација које се налазе у трупу пута, 

путном појасу и заштитном појасу пута 

(водоводи, цјевоводи, гасне и електро-

инсталације, ТТ, кабловске и друге инста-

лације). 
 

Члан 2. 

 Инвеститори који ће користити зе-

мљиште из члана 1. ове одлуке  за поста-

вљање и одржавање објеката, опреме и 

инсталација плаћају накнаду на основу 

рјешења надлежног одјељења општиннске 

управе приликом издавања локацијских 

услова односно грађевинске дозволе. 
 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке пре-

стаје да важи Одлука о висини накнаде за 

локацију и изградњу објеката у заштитном 

појасу пута као и прикључака на локални 

пут („Службени гласник општине Петро-

во“, број 4/04). 
 

Члан 4. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  

 
 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово.“ 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-79/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), а у вези са чланом 8. став 5. 

Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2015. годину  („Службени гласник 

општине Петрово“ број 15/14) и члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 18.11.2015. 

године донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА ИЗРАДУ ВАЊСКЕ ФАСАДЕ 

 

Члан 1. 

           Одобравају се новчана средства у 

износу од 6.000,00 КМ за израду вањске 

фасаде са термоизолацијом на објекту који 

користи ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Петрово, 

Подручно одјељење Порјечина. 
 

Члан 2. 

           Новчана средства из члана 1. обе-

збиједиће се из буџета општине Петрово 

реалокацијом средстава са конта 511196-

Издаци за прибављање осталих објеката на 

конто 511231-Издаци за инвестиционо 

одржавање ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Петро-

во, Подручно одјељење Порјечина. 
              

Члан 3. 

        За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у  



Страна 2 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 19.11.2015. године 
 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-80/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 348. став 6. Закона о ства-

рним правима („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09  

95/11 и 60/15) и чланa 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 18.11.2015. године, донијела   

је 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА ПОСЈЕДА  

НА НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 

           Општина Петрово преноси, без на-

кнаде на Министарство унутрашњих по-

слова Републике Српске право посједа на 

непокретности означеној са к.ч. број 

3688/6 „Суво поље“ пашњаци, површине  

992m2 уписанa у Посједовни лист број 

1505 к.о. Петрово, што по старом премјеру 

одговара дијелу парцеле број 155/37 „Ора-

ница Суво поље“, површине 4587 m2 упи-

сана у з.к. уложак број 34 к.о. Брђани. 
 

Члан 2. 

           Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да са Министарством  унутра-

шњих послова Републике Српске закључи 

уговор о преносу права посједа на непо-

кретности из члана 1. ове одлуке а по 

прибављеном мишљењу Замјеника Право-

браниоца Републике Српске са сједиштем 

у Добоју. 

   Трошкове који настану у реализа-

цији ове одлуке као и трошкове нотарске 

израде уговора сносит ће Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске. 
 

Члан 3. 

   Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Рјешење Скупштине 

општине Петрово, број 01-117-1/99 од 

19.05.1999. године. 

  

Члан 4. 

         Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-81/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 348. став 1. Закона о ствар-

ним правима („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09  

95/11 и 60/15), члана 5. тачка б) Прави-

лника о поступку јавног конкурса за распо-

лагање непокретностима у својини Репу-

блике Српске и јединица локалне само-

управе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12)  чланa 36. Статута 

општине Петрово - Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 18.11.2015. го-

дине, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 

           Општина Петрово путем усменог 

јавног надметања-лицитације приступа 

продаји непокретности, означеној са к.ч. 

број 214/3 Поље, економско двориште, 

површине 1657m2 (у што улази и објекат 

површине 190,00m2) уписана у Посједовни 

лист број 54 к.о. Карановац, што по старом 

премјеру одговара дијелу парцеле број 

224/21 Економско двориште 3837 m2, при-

вредна зграда 763 m2, укупне површине 

4600 m2 уписано у з.к. уложак број 661 к.о. 

Карановац. 
 

Члан 2. 

            Почетна продајна цијена непокре-

тности из члана 1. ове одлуке износи 

29.782,80 КМ.  
 

Члан 3. 

         За учешће у поступку јавног надме-

тања- лицитације учесници у поступку су 

дужни положити на име кауције износ од 

10% од почетне цијене непокретности на 

пословни  рачун општине Петрово број 
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562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Ра-

звојне банке а.д. Бања Лука. 

         Учесник лицитације који након 

закључења лицитације одустане од купо-

вине непокретности или у остављеном 

року не исплати у цјелости купопродајну 

цијену губи право на поврат положене 

кауције из претходног става. 
 

Члан 4. 

   Учесник лицитације који се изабере 

као најбољи понуђач, обавезан је уплатити  

остатак дуга од продајне цијене најкасније 

у року од 30 дана након закљученог 

поступка лицитације. Предаја  непокретно-

сти у посјед купцу извршиће се након 

исплате цјелокупног износа продајне ције-

не и закључења уговора о продаји о чему 

ће се сачинити записник. 
 

Члан 5. 

         Поступак лицитације спровешће  

Комисија за провођење јавног надметања 

(лицитације) за продају непокретности. 

         Оглас за продају непокретности из 

члана 1. ове одлуке објавиће се у дневном 

листу доступном широј јавности, на огла-

сној табли општине Петрово и веб сајту 

општине. 
 

Члан 6. 

         Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да по окончању лицитационог 

поступка са најповољнијим понуђачем 

закључи уговор о продаји а по приба-

вљеном мишљењу Замјеника Правобра-

ниоца Републике Српске са сједиштем у 

Добоју. 
 

Члан 7. 

         Трошкове израде нотарске исправе 

сноси купац. 
 

Члан 8. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-82/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 18/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), члана 

26. Одлуке о локалним путевима и ули-

цама („Службени гласник општине Петро-

во“ број 5/07), Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 18.11.2015. 

године, доноси 
 

П Р О Г Р А М 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА СА-

НАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ 

ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО У 2015. ГОДИНИ 
 

 1. У Програму санације и одржа-

вања локалних путева на подручју општи-

не Петрово у 2015. години („Службени 

гласник општине Петрово“ број 3/15), у 

уводном дијелу текста став 6. се мијења и 

гласи: „На основу остварених прихода по 

том основу са 30.09.2015. године, извр-

шење до краја године процијењено је у 

износу од 65.000,00КМ“. 
 

 2. У Програму санације и одржа-

вања локалних путних праваца на подручју 

општине Петрово у 2015. години у погла-

вљу I-Текуће одржавање локалних улица и 

путева по мјесним заједницама врше се 

измјене и допуне и то у:  
 

Мјесној заједници Карановац  
- У тачки 1. Пут уз Прењу, ријеч 

„70m3 ровљеног камена“ замјењује се са 

ријечи „100 m3 прљаве камене ризле“ 

у тачки 5. брише се алинеја 2. а 

послије тачке 11. додаје тачка 11.а. која 

гласи: 

„-чишћење одводног канала на путу 

Л007 поред Дома културе у дужини 270m“ 

- У тексту вриједност планираних 

радова у алинеји  1. број 640 m3 замјењује 

се са бројем 570 m3а број 5.120,00КМ 

замјењује се са бројем 4.560,00КМ 

У алинеји 2. број 600 m замјењује се 

са бројем 470 m, умјесто броја 900,00 КМ, 

уписује се број 705,00 КМ, иза алинеје 2. 

додаје се алинеја 3. и гласи „довоз и ра-

згртање прљаве камене ризле 100 m3 х 

15,00 КМ = 1.500,00 КМ а у тексту ријеч 

Укупно 6.020,00 КМ замјењује се са ријечи 

„Укупно 6.765,00КМ“. 
 

Мјесној заједници Сочковац 

- Иза тачке 19. додаје се тачка 19.а. 

која гласи: 

„Пут Мала ријека-Врановац 
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- набавка и уградња одводних ци- 

јеви Ø 1000 mm 6 комада 

- чишћење одводног канала у ду-

жини 200 m 

- У тексту вриједност планираних 

радова у алинеји  2. број  „910m“ замјењује 

се са бројем „1.110 m“ а број „1.365,00 

КМ“ замјењује се са бројем „1.665,00 КМ“, 

иза алинеје 2. додаје се алинеја 3. која 

гласи „-набавка и уградња одводних ције-

ви 6 ком х 155,00 КМ = 930,00КМ“ а у 

тексту „Укупно ријеч 5.445,00 КМ“ замје-

њује се са ријечи „6.675,00 КМ“. 
 

Мјесној заједници Какмуж 

-Тачка 20. се мијења и гласи: 

„Пут за Петковиће 

-извести и разгрнути 60 m3 ровље-

ног камена“ 

У тачки 21. број „100 m“ замјењује 

се са бројем „150 m“, 

У тачки 23. број  „400 m“ замјењује 

се са бројем „214 m“, 

Тачка 24. се мијења и гласи: 

24. Пут Какмуж-Сочковац 

„- прочистит одводни канал у дужи-

ни од 686 m на путу Л007 поред жеље-

зничке пруге Какмуж-Сочковац“  

Иза тачке 24. додаје се тачка 24.а. 

која гласи: 

„ Пут кроз Слатину 

-извести и разгрнути 90 m3 ровље-

ног камена“ 

Иза тачке 24.а. додаје се тачка 24.б. 

која гласи: 

„ Пут кроз Алуге 

- равнање пута ровокопачем 8 mh 

-извести и разгрнути 100 m3 ро-

вљеног камена“ 

Иза тачке 24.б. додаје се тачка 24.ц. 

која гласи: 

„Пут Волујак-Чавчиновац 

-извести и разгрнути 110 m3 ровље-

ног камена“ 

-У тексту вриједност планираних 

радова у алинеји 1. број  „50m3“ замјењује 

се са бројем „360 m3“ а број „400,00 КМ“ 

замјењује се са бројем „2.880,00 КМ“,   

у алинеји 2. број „1.300 m“ замје-

њује се са бројем „1.350 m“ а број 

„1.950,00 КМ“ замјењује се са бројем 

„2.025,00 КМ“,   

додаје се алинеја 3. која гласи „-рад 

ровокопача 8 mh х 70,00 КМ = 560,00 КМ“ 

а у тексту „Укупно ријеч 2.350,00 КМ“ 

замјењује се са ријечи „5.465,00 КМ“. 

Мјесној заједници Петрово 

Иза тачке 34. додаје се тачка 34.а. 

која гласи: 

„34.а. Брђанска улица 

- санација Брђанске улице по пре-

дмјеру и предрачуну, који је саставни дио 

Измјена и допуна Програма“ 

Иза тачке 34.а. додаје се тачка 34.б 

која гласи: 

„34.б. Пут за Брезике 

- извести и разгрнути 150 m3 ровље-

ног каменог материјала 

- чишћење одводног канала у дужи-

ни од 730 m“ 

-У тексту вриједност планираних 

радова у алинеји 1. број 470 m3 замјењује 

се са бројем 620 m3 а број 3.760,00 КМ 

замјењује се са бројем 4.960,00 КМ„ 

у алинеји 2. број 950 m замјењује се 

са бројем 1680 m а број 1.425,00 КМ 

замјењује се са бројем 2.520,00 КМ иза 

алинеје  2. додајe се алинеја 3. који гласи 

„-вриједност радова у Брђанској 

улици 7.636,00 КМ“ а у тексту „Укупно 

број 5.185,00 КМ“ замјењује се са бројем 

„15.116,00 КМ“. 
 

Мјесној заједници Порјечина 

У тачки 38. Пут за Бјелане кроз 

Марјановиће, додаје се алинеја 2. која 

гласи 

„- уклањање клизишта са пута, рад 

ровокопача 18 mh“ 

У тачки 41. Пут за Миричину у 

алинеји 1. број „50 m3 ровљеног камена“ 

замјењује се са бројем „60 m3 прљаве ка-

мене ризле“ 

- У тексту вриједност планираних 

радова у алинеји 1. број „310 m3“ замјењује 

се са бројем „260 m3“а број „2.480,00 КМ“ 

замјењује се са бројем „2.080,00 КМ“ 

  иза алинеје 2. додаје се алинеја 3. и 

4. које гласе 

„ -рад ровокопача 18 mh х 70КМ = 

1.260,00 КМ“ 

- довоз и разгртање прљаве камене 

ризле 60 m3 х 15,00 КМ = 900,00 КМ“ а у 

тексту „Укупно број 3.230,00 КМ“ замје-

њује се са бројем „4.990,00 КМ“. 
 

Мјесној заједници Кртова 

-У тачки 44. Пут до Основне школе 

у алинеји 1. текст „20 m3 ровљеног камена“ 

замјењује се са текстом „20 m3 прљаве 

камене ризле“ 

- У   тексту  вриједност  планираних 
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радова у алинеји 1. број „100 m3 замјењује 

се са бројем „80 m
3
“ а број 800,00 КМ 

замјењује се са бројем „640,00 КМ“ иза 

алинеје 3. додаје се алинеја 4. која гласи“ 

довоз и разгртање прљаве камене ризле 20 

m3 х 15,00 КМ = 300,00 КМ“ а у тексту 

Укупно број „2.850,00 КМ“ замјењује се са 

бројем „2.990,00 КМ“. 
 

Мјесној заједници Калуђерица 

-У тачки 50. Пут уз Пољану за 

Цвијановиће, додаје се алинеја 2. која 

гласи 

„- набавка одводних цијеви Ø 500 

mm 12 комада“ 

- У тексту вриједност планираних 

радова иза алинеје  2. додаје се алинеја 3. 

која гласи 

„набавка одводних цијеви Ø 500 

mm 12 комада х 35,00 КМ = 420,00 КМ а у 

тексту Укупно број“ 4.910,00 КМ“ замје-

њује се са бројем „5.330,00 КМ“. 
 

У тексту „Вриједност планираних 

средстава за текуће одржавање локалних 

улица и путева“ у тачки 1. текст „МЗ 

Карановац = 6.020,00 КМ“ се мијења и 

гласи 

„1. МЗ Карановац = 6.765,00 КМ„ 

у тачки 2. текст „МЗ Сочковац = 

5.445,00 КМ“ се мијења и гласи 

„2. МЗ Сочковац = 6.675,00 КМ„ 

у тачки 3. текст „МЗ Какмуж = 

2.350,00 КМ“ се мијења и гласи 

„3. МЗ Какмуж = 5.465,00 КМ„ 

у тачки 4. текст „МЗ Петрово = 

5.185,00 КМ“ се мијења и гласи 

„4. МЗ Петрово = 15.116,00 КМ„ 

у тачки 5. текст „МЗ Порјечина = 

3.230,00 КМ“ се мијења и гласи 

„5. МЗ Порјечина = 4.990,00 КМ„ 

у тачки 6. текст „МЗ Кртова = 

2.850,00 КМ“ се мијења и гласи 

„6. МЗ Кртова = 2.990,00 КМ 

у тачки 7. текст „МЗ Калуђерица = 

4.910,00 КМ“ се мијења и гласи 

„7. МЗ Калуђерица = 5.330,00 КМ„ 

Текст „Свега 29.990,00 КМ“ се 

замјењује са текстом „Свега 47.331,00 КМ“ 
 

3. У поглављу II - План инвести-

ционог одржавања локалних улица и 

путева, тачка 1. се брише, тачка 2. постаје 

тачка 1., тачкa 3. постаје тачка 2., тачке 4. 

и 5. се бришу a тачка 6. постаје тачка 3. 

 

4. У тексту- Вриједност планираних 

средстава за инвестиционао одржавања 

локалних путева и улица тачка 1. се брише, 

тачка 2. постаје тачка 1., тачкa 3. постаје 

тачка  2., тачке 4. и 5. се бришу a тачка 6. 

постаје тачка 3. 
 

5. У тексту-Укупна вриједност пла-

нираних средстава за текуће и инвести-

ционо одржавање локалних улица и путева 

у 2015. години у тачки 1. број 29.990,00 

КМ се замјењује са бројем 47.331,00 КМ, у 

тачки 2. број 54.823,16 КМ се замјењује са 

бројем 17.760,00 КМ а број 84.813,16 КМ 

се замјењује бројем 65.091,00 КМ. 
 

6. Измјене и допуне програма сту-

пају на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-83/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 30. у вези са чла-

ном 14. алинеја 10. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник Републике 

Српске„ бр 101/04 , 42/05, 48/05 и 98/13), 

члана 16. тачка 6. Закона о јавним путe-

вима („Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 89/13), члана 34. Правилника о 

одржавању јавних путева и објеката („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број  

23/05) и члан 36. Статута општине Петро-

во-Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.11.2015. године  донијела је 
 

П Р О Г Р А М 

ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА  

ЛОКАЛНИХ  И  НЕКАТЕГОРИСАНИХ  

ПУТЕВА 
 

I-УВОД 
 

      Законом о јавним путевима („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

89/13), Правилником о одржавању јавни 

путева и објеката („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 23/05) и Одлуком о 

локалним путевима и улицама („Службени 

гласник општине Петрово“  број 5/07), 

дефинисано је одржавање и заштита  ја-

вних путева, управљање и финансирање 
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изградње и одржавања путева, те надзор 

над спровођењем прописа из ове области. 

Такође је прописано да се јавни пу-

теви морају одржавати у таквом стању  

које омогућава  вршење трајног, безбједног 

и несметаног саобраћаја за који су путеви 

намијењени као и план зимске службе. 

Обим, врста, вриједност и динамика 

извођења радова на зимском одржавању 

јавни путева, утврђује се у складу са пла-

нираним буџетским средствима и Програ-

мом зимског одржавања улица и локалних 

и некатегорисаних путева. 
 

II-ПЕРИОД  РАДА  И  ЗАДАЦИ  

ЗИМСКЕ  СЛУЖБЕ    

II-1. Зимски период одржавања пу-

тева обухвата период од 15 новембра 2015. 

године до 15. марта 2016. године, стим да 

тај период зависно од временски прилика 

може почети прије односно завршити ка-

сније. 

II-2. Надлежно одјељење за про-

сторно уређење и стамбено комуналне 

послове општине Петрово кординира рад 

са извођачем радова који обавља стручне 

послове зимске службе, а који се односе на 

одржавање проходности у зимском пери-

оду локалних и некатегорисаних путева, 

улица, тротоара, мостова, тргова и других 

саобраћајних површина на подручју 

општине Петрово. 

Органи локалне управе и самоуправе ду-

жни су да обезбиједе стални надзор на 

организовању радова на брзом и ефика-

сном отклањању већи сметњи са коловоза 

пута као што су посљедице одрона, лавина, 

клизишта, сњежних наноса и поледице. 

II-3. Под одржавањем путева у зи-

мском периоду подразумијева се нарочито: 

- неутралисање поледице и уклања-

ње снијега са коловоза и путних објеката, 

- спречавање стварања поледице на 

коловозу, 

- посипање залеђених и засњежених 

површина коловоза абразивним и другим  

мате-ријалима, нарочито на успонима и у 

кривинама, 

- обиљежавање ивица коловоза 

одговарајућим маркерима, 

- благовремено и потпуно обавје-

штавање корисника јавних путева о стању 

и условима саобраћаја на путевима  путем 

средстава  јавног информисања, саобраћа-

јним знацима и таблама обавјештења,      

- уклањање хаварисаних и осталих 

возила са коловоза која онемогућавају чи-

шћење путева. 

III - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗИ-

МСКЕ СЛУЖБЕ  
 

       III-1. Обезбјеђење трајног, непре-

кидног и квалитетног одржавања и зашти-

те путева oпштина ће обезбиједити путем 

уговора са Јавним комуналним предузећем 

„Вода“ Петровo, чиме ће бити прецизиран 

обим радова. 

       Извођач радова зимског одржавања 

треба да посједује сву неопходну опрему 

за обављање посла као и квалификовано 

особље да организује и руководи одр-

жавањем путева.  

       III-2. На основу значаја пута и инте-

зитета саобраћаја на путу, одређују се 

приоритети за обезбјеђење проходности 

путева, односно путних праваца. 

        III-2.1. На путевима првог при-

оритета на смије бити прекида саобра-

ћаја. 
 

        III -2.2. Путеви првог приоритете су 

путни правци који повезују општину Пе-

трово са  сусједним општинама. 

        Пут „Л 007“ Добој-Петрово-Мана-

стир Озрен одржавају ЈП „Путеви“ Ре-

публике Српске. 

       III-2.3. На путевима другог при-

ритета може доћи до прекида саобраћаја 

само у вријеме отклањања сметњи, али 

не дуже од 6 часова у току 24 часа. 
 

III-2.4. Путевима другог приоритета 

у смислу зимског одржавања путева сма-

трају се путни правци који повезују насе-

љена мјеста општине Петрово међусобно, 

као и путни правци од значја за мјесну 

заједницу који су дефинисани Одлуком о 

локалним путевима и улицама, као путеви 

другог и трећег  приоритета. 

У ову групу зимског одржавања 

улази и чишћење аутобуски и жељезнички 

стајалишта, простор Трга Њемањића, про-

стор код Дома здравља у Петрову и пар-

киралишта код основне и средње школе у 

Петрову. 

     III-2.5. На путевима трећег при-

оритета, проходност се успоставља на-

кон престанка падавина, а најкасније у 

року од 72 часа. 
    

Зимско одржавање  осталих лока-

лних путева и улица који су проглашени 

Одлуком о локаним путевима и улицама 
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проводиће се у складу са расположивим 

новчаним средствима. 

Општина ће према расположивим 

новчаним средствима, грађанима  органи-

зованим у мјесним заједницама који ће 

личним ангажовањем одржавати путевe, 

обезбиједити материјалну помоћ за одржа-

вање појединих путева, а што је предви-

ђено и чланом 2. aлинеје 3. Одлуке о лока-

лним улицама и путевима. 

    III-2.6. На осталим путевима 

односно путним правцима проходност 

саобраћаја ће се обезбјеђивати зависно 

од потреба и расположивих средстава. 
 

Обзиром на материјално финаси-

јску ситуацију, односно немогућности да 

се у зимском периоду одржавају сви 

локални и некатегорисани путеви, приори-

тет се даје на локланим    путевима првог и 

другог приоритета, међутим, зависно од 

ситације и у хитном случају (болест, 

смртни случај  и слично) зимско одржа-

вање ће обухватати и неке некатегорисане 

путевe а одржавање путева ће се изводити 

у сагласности и договору са Предсје-

дницима Савјета мјесних заједница. 
    

IV- НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРО-

ГРАМА  
 

IV- 1. Из буџетских средстава нами-

јењени за зимско одржавање путева бит ће 

набављено 60 m3 абразивног материјала и 

15 t путне соли за посипање путева, што ће 

бити уступљено извођачу зимског одржа-

вања путева и улица према динамици 

потрошње. 

IV-2. Уговор о зимском одржавању 

путева из тачке III-2.1 и III-2.3 овог про-

грама закључиће се са ЈКП „Вода“ Петрово  

по цијени од 25,00 КМ  по 1 километру 

очишћеног пута за цијелу зимску сезону 

2015/2016. Дио уговора који се односи на 

зимско одржавање до краја 2015. године 

финансират ће се из буџетом намијењених 

средстава за 2015. годину, а одржавање 

путева у 2016. години финансират ће се из 

средстава буџета општине за 2016. годину. 

IV-2.1. Овај уговор се односи на 

одржавање путева првог приоритета како 

слиједи: 
 

         Назив путева првог приоритета. 
 

1. Пут Карановац-Грачаница  од 

пута Л007 до моста на ријеци Спречи, 

2. Пут Сочковац-Грачаница од пута 

Л007 до моста на ријеци Спречи,  

3. Пут Какмуж-Лохиња од пруге до 

моста на ријеци Спречи, 

4. Пут Петрово -Ораховица  од пру-

ге до моста на ријеци Спречи,  

5. Пут Порјечина-Миричина од 

Спомен чесме до моста наријеци Спречи,  

6. Пут Петрово -Порјечина-Кртова, 

7. Улица Михољданска,  

8. Улица Вељке Вуковића, 

9. Улица Тодора Вујасиновића, 

Што је око 15870 метара. 

 

IV-2.2. ЈКП  „ВОДА“ Петрово одр-

жаваће и остале путне правце по МЗ како 

слиједе: 
 

    А)  КАРАНОВАЦ 

     1. Пут Л 8  Карaновац-Бољанић, од 

пута Л007  код Фарме „Нешковић „ преко 

пруге и Молитвишта до границе са општи-

ном Добој,        

    2. Пут Л 9 Карановац-Бољанић од 

Задружног дома кроз Травњаке до границе 

са  општином Добој, 

    3. Пут Л 10 Карановац- Сочковац, 

преко Субашиног потока, 

   4. Пут Л 14 кроз насеље Липовац, 

од прелаза пруге до излаза на пут уз Пре-

њу, 

    5. Пут Л 7  поред пилане „ПРЕЊА„  

од пута Л007 до излаза на пут за Г. косу и 

Лијешће, 

    6. Пут Ж. станица-Школа- „ЛИ-

МЕХ„  

    7. Пут од „ ЛИМЕХА“  лијевом оба-

лом Прење до куће Богдана Марушића, 

    8. Пут Л 42 од моста на Прењи 

лијевом обалом Прење до „ ЛИМЕХА„  

    9. Пут до гробља у Карановцу. 

Што је око 13660 метара  

 

     Б)  СОЧКОВАЦ  

1. Пут Сочковац- Какмуж, преко 

Врле стране до Бара у Какмужу, 

2. Од пута Л007 преко пруге до 

Молитвишта у Сочковцу (Брешчић), 

3. Пут Брешчић-Мала ријека-Врано-

вац, 

4. Пут Мала ријека –Стјепановића 

сокак, 

5  Пу Брешчић –Велика ријека –

Врела. 

     Што је око 14.100 метара  

 

     В)  КАКМУЖ 

1. Пут Баре-Мекиљица, 
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  2. Пут од моста у Томићима – Сре-

дина –Волујак са одвојком за гробље „ВО-

ЛУЈАК“, 

  3. Пут Средина-Ивановићи, 

  4. Пут Средина-Мекиљица, 

  5. Пут од пута Л007–Пјескуље- Гор-

њи Поточани са одвојцима за гро-бље 

„ПОТОЧАНЕ“ Јовановиће, Ђурановиће и 

Ђуриће, 

  6. Пут Жељезничка станица- гро-

бље код Цркве, 

  7. Пут кроз Слатину од пута Л007 

до пута Л11, 

  8. Пут за Међаш од пута пута Л11,  

  9. Алушки пут.  

Што је око 14.900 метара. 
 

        Г)  ПЕТРОВО 

  1. Улица 23 Август, 

  2. Улица Луке Радојчића, 

  3. Улица Алушка, 

  4. Улица Брђанска, 

  5. Улица Хиландарска, 

  6. Улица  Колона 15 Мај, 

  7. Улица Светосавска, 

  8. Улица Драже Михајловић до 

стадиона, са одвојцима до Наставног це-

нтра и зграда Борачки станова, 

10. Улица Милоша Обилића до гро-

бља „БРЂАНИ“,  

11. Улица Лужанска до гробља 

„ЛУЖАНИ“,  

12. Улица 9 Новембар, 

13. Улица Десанке Максимовић,  

14. Улица Краља Драгутина,  

15. Улица  Иве Андрића,  

16. Улица Петра Кочића, 

17. Улица Јована Дучића, 

18. Улица Њеманића, 

19. Улица Змај Јовина,  

20. Улица 1 Октобра,  

21. Улица 12 Октобра,  

22. Улица Цивилни жртава рата,  

23. Улица Манастирска,  

24. Трг Њемањића,  

25. Пут за Брезике од моста на Ја-

дрини до Милинковца, 

26. Простор испред Дома Здравља, 

27. Паркинг простор испред Осно-

вне и Средње школе,  

28. Аутобуска и Жељезничка стаја-

лишта. 

Што је око 12800 метара. 

 

        Д)  ПОРЈЕЧИНА 

  1. Пут Школа-Мрачај-Селиште, 

  2. Пут за гробља до Бјелана, 

  3. Пут Баре-Гуште-Бјелани.  

        Што је око 4400 метара. 
 

        Ђ)  КРТОВА  

  1. Пут до основне школе. 

Што је око 200 метара. 
 

       Ж)  КАЛУЂЕРИЦА 

1. Пут Калуђерица-Ступари-Бајко-

вац - Пањик, 

2. Пут Мали Киковац-Ровине-Врела 

са одвојком до гробља „ВРЕЛА“. 

       Што је око 7400 метара. 

 

IV-3.  Извођач на радовима зимског 

одржавања путева првог приоритетa мора 

започети чишћење снијега са путева прије 

него што се на путевима накупи снијега у 

висини од 7 cm, и прије него што се снијег 

сабије. 

У случају сусњежице, ледене кише 

и настанка поледице, извођач на радовима 

зимског одржавања путева мора благо-

времано реаговати у спречавању насталих 

појава одговарајућим начином посипања 

путева. 

IV-4. Остали путеви који по Одлуци 

спадају у категорију нижих приоритета, 

одржаваће се у договору са предсједни-

цима Савјета мјесних заједница личним 

радом грађана уз обезбјеђење потребне ко-

личине погонског горива, које ће обезбје-

ђивати општина Петрово, а то су следећи 

путеви: 
 

     КАРАНОВАЦ 

- пут Л37 за Грабову косу, 

- пут Л38 Лијешће (Раковиће), 

- пут од куће Богдана Марушића за 

Грабову косу, 

- пут од куће Богдана Марушића до 

куће Ранка Недића,  

- пут од Липовца за Илијно брдо,  

- пут од куће Протић Младена до 

ресторана „ЛИКА“, 

- пут у насељу Станица 1 од куће 

Душана Васића до куће Илије Бабића.   
    

СОЧКОВАЦ 

- пут од пута Л11 кроз за Сарића 

брдо, 

- пут од пута Л11 према насељу 

Скугловићи,  

- пут за Петровиће и Лазиће преко 

глиништа,  

- пут од пута  Л11 до куће Рајке Ми- 
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трића и одвојака до куће Ратка Васића и 

Новака Нешковића,  

- пут Каменици – Баре, поред куће 

Бране Јовића,  

- пут Каменици – Баре, поред куће 

Стојана Полугића, 

- пут за гробља „ПОПОВИЋИ“, 

-  пут за гробље „ЗОРИЋИ“. 
 

  КАКМУЖ 

- пут Волујак-Чавчиновац, 

- пут за Петковиће,   

- пут од пута Л007-Гарави Сокак, 

- пут за Путошевац од пута Л11, 

- пут од пута Л007 поред куће 

Бошка Васића,  

- пут од пута Л007- Стјепановићи, 

- пут за Томиће, 

- пут према кући Митра Ристића, 

- пут за Путошевац, 

- простор око школе. 
 

ПЕТРОВО 

        - улица Николе Тесле,    

       - улица Видовданска,  

       - улица 28 Августа,  

       - улица Бисићка и пут у насеље 

Бисиће, 

       - улица 9 Јануар,  

       - улица Студенчина и пут за насеље 

Студенчину,  

       - пут за Блажиће. 
  

      ПОРЈЕЧИНА  

- пут Баре-Станишић,  

- пут Молитвиште-Ђукићи,  

- пут Порјечина-Калуђерица уз По-

никву,  

- пут кроз Марјановиће за Бјелане, 
  

КРТОВА 

- пут од главног пута за брдо Ради-

ћи,  

- пут од главног пута за Јовиће.  
 

      КАЛУЂЕРИЦА 

       - пут Калуђерица-Наруци-Врела, са 

одвојком за Кречнице, 

- пут уз пољану од СТР „ОЗРЕ-

НКА“ до Цвијановића. 
 

   IV-5. Зимско одржавање мостова 

обављаће се заједно са чишћењем саобра-

ћајних површина потребном механи-

зацијом  а  за одржавање тротоара, жеље-

зничких и аутобуских стајалишта, трга и  

паркиралишта гдје просторни услови не 

дозвољавају приступ и рад механизацији, 

разгртање снијега обављат ће се ручно. 

   IV-6.  Зимско одржавање површина 

испред приватних радњи и простора који 

су у власништву физичких и правних лица, 

старају се власници односно корисници 

истих. 

   IV-7. Извођачи радова у зимској 

служби почињу са зимским одржавањем 

путева кад добију налог (писмени или 

усмени) од вишег стручног сарадника за 

инфраструктуру при Одјељењу за простор-

но уређење и стамбено комуналне послове 

или без налога у случајевима кад дебљина 

снијежног прекривача достигне висину 

већу од 7 cm на путевима другог при-

оритета. 

   IV-8. О извршењу овог програма 

стараће се Одјељење за просторно уређење 

и стамбено комуналне послове и Одјељење 

за привреду и финансије Општинске упра-

ве општине Петрово. 

 

V- Овај програм ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења,  а биће 

објављен у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-84/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 11. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 20/12) и члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.11.2015. године, донијела 

је  
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРО-

ВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ  

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 

            Именује се Комисија за провођење 

јавног надметања (лицитације) за продају 

непокретности означене са к.ч. број 214/3 
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„Поље, економско двориште површине 

1657 m
2
 уписано у Пл. број 54 к.о. Кара-

новац у саставу: 

 

1. Јулијана Иличић, предсједник ко-

мисије,   

 Бранислав Михајловић, замјеник 

предсједника комисије, 

2. Мира Катанић, члан,  

Зоран Стјепановић, замјеник члана, 

3. Младен Томић, члан,        

Жељко Ђурић, замјеник члана.  
 

Члан 2. 

 Комисија у наведеном саставу је ду-

жна да проведе поступак продаје непо-

кретности у складу са одредбама Закона о 

стварним правима и Одлуком о продаји 

непокретности и Правилником о поступку 

јавног конкурса за располагање непокре-

тностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Пе-

трово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-13/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 10. став 2. Закона о 

безбједности саобраћаја на путевима Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 63/11), и члана 23. 

Одлуке о безбиједности саобраћаја на пу-

тевима Општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/07 и 5/15), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.11.2015. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА БЕЗБЈЕ-

ДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Именује се Савјет за безбједност са-

обраћаја општине Петрово (у даљем тексту 

Савјет) у саставу: 

1. Зоран Мартић из Карановца, пре-

дсједник,   

2. Младен Томић из Какмужа, члан,    

3. Бранко Јовановић из Какмужа, 

члан,  

4. Никола Радић из Петрова, члан, 

5. Драган Протић из Петрова, члан, 

6. Душко Петровић из Петрова, 

члан, 

7. Јеленко Ђурановић из Калуђе-

рице, члан. 

 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на период од 5 (пет) година. 

Члан 3. 

Задаци Савјета су: 

- разматрање питања из области 

безбједности саобраћаја, 

- предлагање мјера за унапређење 

безбједности саобраћаја, 

- давање мишљења на стратешке 

документе, 

- остваривање и подстицање коор-

динације и сарадње између републичких 

органа управе и других тијела у безби-

једности саобраћаја и др. 

Савјет обавља задатке из става 1. 

овог члана на подручју општине Петрово. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-14/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

9. 

            На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број. 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петровo'' број: 7/14), члана  

41. став 1. и 2. а у вези са чланом  63. 

Пословника Скупштине општине  Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број: 10/5, 7/07, 10/13), Скупштина општи-

не Петрово, на сједници одржаној дана 

18.11.2015. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 1. 

        СИНИША ТОМИЋ из Какмужа ра-

зрјешава се дужности члана Комисије за 

награде и признања Скупштине општине 

Петрово, на лични захтјев. 
 

Члан 2. 

        Одлука ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења а биће објављена  у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-15/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

10. 

            На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петровo'' број: 7/14), 

члана  41. став 1. и 2. а у вези са чланом  

63. Пословника Скупштине општине  Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 10/05, 7/07, 10/13), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 18.11.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 1. 

             Зоран Стјепановић из Петрова име-

нује се за члана Комисије за награде и 

признања Скупштине општине Петрово. 
 

Члан 2. 

           Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на период трајања мандата Ску-

пштине општине Петрово, конституисане 

након Локалних избора у Босни и Хер-

цеговини одржаних 07.10.2012. године. 
 

Члан 3. 

            Одлука ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења а биће објављена  у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-16/15 

Датум: 18.11.2015.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

118/05), члана 16. став 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 68/07, 109/12), члана 

73. став 2. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 106/09, 44/15) члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број 25/03 и 

41/03), члана 36. Статута општине Петро-

во-Пречишћени текст (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 7/14), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 18.11.2015. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' 

ПЕТРОВО 
 

1.  Др Бранимир Поповић из Добоја 

именује се за члана Управног одбора  Ја-

вне здравствене установе Дом здравља 

''Озрен'' Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. диспози-

тива одлуке врши се на период трајања 

мандата управног одбора установе имено-

ваног Одлуком о именовању чланова 

Управног одбора ЈЗУ. Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, број: 01-111-29/13 од 

02.10.2013. године (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 11/13). 

3. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

Образложење 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање директора Народне библиотеке у 

Петрову, директора ЈУ. Центар за соци-

јални рад Петрово и једног члана Управног 

одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово, 

број: 01-103-2/15 од 29.07.2015. године, ра-

списан у дневном листу ''Прес РС-е'' Бања 

Лука дана 04.08.2015. године и у ''Слу-

жбеном гласнику Републике Српске'' број: 

61/15 од 04.08.2015. године у остављеном 

року на позицију члана Управног одбора 

ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово конку-

рисао је само др Бранимир Поповић из 

Добоја.               

            Комисија за избор и именовање ди- 
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ректора Народне библиотеке у Петрову, 

директора ЈУ. Центар за социјални рад Пе-

трово и члана Управног одбора ЈЗУ. Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово,  поступајући у 

складу са чланом 2. Одлуке о именовању 

Комисије за избор и именовање (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

4/15) и чланом 10. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 25/03, 41/03) у посту-

пку контроле благовремености и потпу-

ности поднесених пријава на сједници одр-

жаној дана 08.09.2015. године установила 

је да је пријава кандидата Поповић Бра-

нимира благовремена и потпуна и да ка-

ндидат испуњава опште услове прописане 

Законом о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске  и 

посебне услове одређене Статутом ЈЗУ. 

Дом здравља ''Озрен'' Петрово, а тражене 

јавним конкурсом.           

            Цијенећи стручну спрему канди-

дата, његово радно искуство и послове које 

је до тада обављао Комисија је кандидата 

уврстила у ужи избор и са њим дана 

22.10.2015. године у складу са чланом 11. 

Закона о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске оба-

вила интервју, а потом Скупштини општи-

не у складу са чланом 12. истог законског 

прописа доставила   ранг-листу, препоруку   

за  именовање  кандидата број: 01-013.3-

10/15 од 23.10.2015. године којом је Ску-

пштини општине као органу надлежном за 

именовање препоручила да за члана Упра-

вног одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Пе-

трово именује др Поповић Бранимира из 

Добоја. 

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се 

сматра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина чла-

нова комисије за избор најуспјешније про-

шао отворену конкуренцију, а у ставу 3. 

истог члана и законског прописа да након 

што комисија за избор достави приједлог 

ранг-листе службенику-органу за имено-

вање, он ће, осим ако има оправдане ра-

злоге (са доказима који то потврђују) да 

вјерује да принципи и процедуре утврђене 

законом нису испоштовани, или да би 

именовање било којег од кандидата са пре-

дложене листе са ужим избором довело до 

сукоба интереса, обезбједити да се изврши 

именовање кандидата који је први на ранг-

листи, у складу са постојећим законима, 

правилима и прописима. 

            Како су принципи и процедуре 

прописане Законом о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске испоштоване, именовање кандида-

та не доводи до сукоба интереса, кандидат 

има знања и способности за обављање 

послова и дужности члана Управног одбо-

ра ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово а 

нема законских сметњи за његово име-

новање, то је на основу ранг листе- препо-

руке Комисије за избор и именовање дире-

ктора Народне библиотеке у Петрову, ди-

ректора ЈУ. Центар за социјални рад Пе-

трово и члана Управног одбора ЈЗУ. Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово, а у складу са 

чланом 12. став 3.  Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске ваљало  одлучити као у 

тачки 1. диспозитива одлуке. 

           Како се именовање из тачке 1. ди-

спозитива одлуке врши ради попуне упра-

жњене позиције у наведеном органу у току 

трајања периода на који је именовање 

извршено (мандата) то је ваљало одлучити 

као у тачки 2. диспозитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може по-

кренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-17/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

12. 

            На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број. 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13),  члана 18. став 2. Закона о систе-

му јавних служби (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 68/07, 109/12), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

вo'' број: 7/14), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 18.11. 

2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ ДИРЕКТОРА ЈУ  ''ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД''  ПЕТРОВО 

 
 

 

      1. Милорад   Божић   социјални   ра- 
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дник из Какмужа, разрјешава се вршиоца 

дужности директора Јавне установе ''Це-

нтар за социјални рад'' Петрово, због 

истека периода на које је именован. 

       2. Одлука ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења а биће објављена  у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

            Одлуком о именовању вршиоца ду-

жноисти директора Јавне установе ''Центар 

за социјални рад'' Петрово, број: 01-111-

4/12 (''Службени гласник општине Петро-

бо'' број: 7/12), за вршиоца дужности дире-

ктора ЈУ. ''Центар за социјални рад'' Пе-

трово именован је Милорад Божић соц. 

радник из Какмужа, на период до имено-

вања директора ове установе уз претходно 

проведени поступак јавне конкуренције, а 

најдуже на два (2.) мјесеца. 

            Тачком 3. Одлуке о именовању вр-

шиоца дужноисти директора ЈУ. ''Центар 

за социјални рад'' Петрово одлучено је да 

ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Петрово''. Одлука о именовању 

вршиоца дужности директора ове установе 

објављена је у ''Службеном гласнику 

општине Петрово'' број: 7/12 од 12.07.2012. 

године са којим даном се има рачунати 

почетак трајања мандата овог органа, који 

је истекао дана 09.09.2012. године, због 

чега је ваљало одлучити као у тачки 1. ди-

спозитива одлуке.  

           Правна поука: Против ове одлуке 

може се покренути управни спор, тужбом 

код Окружног суда у Добоју, у року  (30) 

тридесет дана од дана пријема.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-18/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 68/07, 109/12), члана 

87. став 4. Закона о социјалној заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 37/12), уз сагласност Министарства 

здравља и социјалне заштите Републике 

Српске, Скупштина општине Петрово, на 

сједници одржаној дана 18.11.2015. годи-

не, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈУ 

''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД'' 

ПЕТРОВО 
 

 1. ВЛАДИМИР НАКИЋ дипл. соци-

јални радник из Добоја именује се за 

директора Јавне установе ''Центар за соци-

јални рад'' Петрово. 

        2.  Именовање из тачке 1. диспози-

тива одлуке врши се на период од четири 

године.  

            3. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

Образложење 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање директора Народне библиотеке у 

Петрову, директора ЈУ Центар за соција-

лни рад Петрово и једног члана Управног 

одбора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово, 

број: 01-103-2/15 од 29.07.2015. године, ра-

списан у дневном листу ''Прес Републике 

Српске'' Бања Лука дана 04.08.2015. године 

и у ''Службеом гласнику Републике Ср-

пске'' број: 61/15 од 04.08.2015. године у 

остављеном року на позицију директора 

Јавне установе ''Центар за социјални рад'' 

Петрово пријавило се двоје кандидата, 

Владимир (Милорад) Накић дипл. соци-

јални радник и Мр Љубинка (Ђорђо) Лазић 

дипл. социјални радник, обоје из Добоја.      

            Комисија за избор и именовање 

директора Народне библиотеке у Петрову, 

директора ЈУ Центар за социјални рад 

Петрово и члана Управног одбора ЈЗУ Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово,  поступајући у 

складу са чланом 2. Одлуке о именовању  

Комисије за избор и именовање (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

4/15) и чланом 10. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 25/03, 41/03) у посту-

пку контроле благовремености и потпу-

ности поднесених пријава, на сједници 

одржаној дана 08.09.2015. године уста-

новила је да су пријаве обоје кандидата 

благовремене и потпуне и да кандидати 

испуњавају опште услове прописане Зако-

ном о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске и посебне 
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услове прописане у члану 87. став 2. За-

кона о социјалној заштити (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 37/12), а 

тражене јавним конкурсом.           

            Цијенећи стручну спрему канди-

дата, њихово радно искуство и послове 

које су до тада обављали Комисија је обоје 

кандидата уврстила у ужи избор и са њима 

дана 22.10.2015. године у складу са чланом 

11. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

обавила интервју, а потом Скупштини 

општине у складу са чланом 12. истог 

законског прописа доставила ранг-листу, 

препоруку за именовање кандидата број: 

01-013.3-10/15 од 23.10.2015. године којом 

је Скупштини општине Петрово као орга-

ну надлежном за именовање препоручила 

да за директора Јавне установе ''Центар за 

социјални рад'' Петрово именује Влади-

мира Накић дипл.социјалног радника из 

Добоја, као кандидата рангираног на пози-

цију број 1. 

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се 

сматра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина чла-

нова комисије за избор најуспјешније про-

шао отворену конкуренцију, а у ставу 3. 

истог члана и законског прописа да након 

што комисија за избор достави приједлог 

ранг-листе службенику-органу за именова-

ње, он ће, осим ако има оправдане разлоге 

(са доказима који то потврђују) да вјерује 

да принципи и процедуре утврђене зако-

ном нису испоштовани, или да би имено-

вање било којег од кандидата са предло-

жене листе са ужим избором довело до 

сукоба интереса, обезбједити да се изврши 

именовање кандидата који је први на ранг-

листи, у складу са постојећим законима, 

правилима и прописима. 

            Како директора Центра за соција-

лни рад у складу са чланом 87. став 4. 

Закона о Социјалној заштити (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 37/12) 

оснивач именује уз претходно дату сагла-

сност од стране Министарства здравља и 

социјалне заштите, то је од стране Ску-

пштине општине Петрово путем Стручне 

службе Скупштине општине Петрово 

актом број: 06-013.3-1-87/15 од 24.09.2015. 

године затражена сагласност да се за ди-

ректора Ј.У. ''Центар за социјални рад'' 

Петрово именује Владимир Накић дипл. 

социјални радник из Добоја, коју сагла-

сност је Министарство здравља и социј-

алне заштите дало својим актом број: 

11/03-111-37/15 од 12.10.2015. године. 

            Како су принципи и процедуре про-

писане Законом о министарским, влади-

ним и другим именовањима Републике Ср-

пске проведене у цјелости, именовање ка-

ндидата не доводи до сукоба интереса, 

кандидат има знања и способности за 

обављање послова и дужности директора 

''Центра за социјални рад'' Петрово а нема 

законских сметњи за његово именовање, то 

је на основу ранг листе- препоруке Ко-

мисије  за избор и именовање директора 

Народне библиотеке у Петрову, директора 

ЈУ Центар за социјални рад Петрово и 

члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, а у складу са чланом 12. 

став 3.  Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

ваљало одлучити као у тачки 1. диспо-

зитива одлуке. 

           Именовање директора Центра за со-

цијални рад  у складу са чланом 87. став 2. 

Закона о Социјалној заштити (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 37/12), 

врши се на период од четири (4.) године, 

који период именовања је назначен и у 

јавном конкурсу за именовање директора 

''Центра за социјални рад'' Петрово па је 

ваљало одлучити као у тачки 2. диспо-

зитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може по-

кренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-19/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

14. 

            На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број. 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 68/07, 109/12), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

вo'' број: 7/14), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 18.11. 

2015. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ПЕТРОВО 
 

       1. Драган Стрјепановић, дипл. пра-

вник из Петрова, разрјешава се вршиоца 

дужности директора Народне библиотеке  

Петрово, због истека периода на који је 

именован. 

       2. Одлука ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  

у ''Службеном гласнику општине Петро-

во''. 

О б р а з л о ж е њ е 

            Одлуком о именовању вршиоца ду-

жноисти директора Народне библиотеке 

Петрово, број: 01-111-23/14 (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 12/14), за 

вршиоца дужности директора библиотеке 

Петрово именован је Драган Стјепановић 

дипл. правник из Петрова, на период до 

именовања директора ове установе уз пре-

тходно проведени поступак јавне конкуре-

нције, а најдуже на шездесет дана. 

            У тачки 3. диспозитива Одлуке о 

именовању вршиоца дужноисти директора 

Народне библиотеке Петрово одлучено је 

да ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења. Одлука о именовању 

вршиоца дужности директора Народне би-

блиотеке Петрово донесена је на сједници 

Скупштине општине Петрово одржаној 

дана 12.11.2014. године  па се са 13.11. 

2014. године има рачунати почетак трајања 

мандата овог органа који  је истекао дана 

11.01.2015. године због чега је ваљало 

одлучити као у тачки 1. диспозитива 

одлуке.        

            Правна поука: Против ове одлуке 

може се покренути управни спор, тужбом 

код Окружног суда у Добоју, у року  (30) 

тридесет дана од дана пријема.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-20/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

118/05, 98/13), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број 68/07, 

109/12), члана 53. став 6. Закона о библи-

отечкој дјелатности (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 52/01, 39/03, 

112/08), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 25/03 и 41/03), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 18.11.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 

 

        1.  ДРАГАН СТЈЕПАНОВИЋ дипл. 

правник из Петрова именује се за дире-

ктора Народне библиотеке у  Петрову. 

        2.  Именовање из тачке 1. диспози-

тива одлуке врши се на период од четири 

године.  

        3. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

Образложење 

             На јавни конкурс за избор и име-

новање директора Народне библиотеке у 

Петрову, директора ЈУ. Центар за соци-

јални рад Петрово и једног члана Управног 

одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово, 

број: 01-103-2/15 од 29.07.2015. године, 

расписан у дневном листу ''Прес РС-е'' 

Бања Лука дана 04.08.2015. године и у 

''Службеом гласнику Републике Српске'' 

број: 61/15 од 04.08.2015. године у оста-

вљеном року на позицију директора На-

родне библиотеке у Петрову пријавио се 

један кандидат, Драган Стјепановић дипл. 

правник из Петрова.      

            Комисија за избор и именовање ди-

ректора Народне библиотеке у Петрову, 

директора ЈУ. Центар за социјални рад 

Петрово и члана Управног одбора ЈЗУ. 

Дом здравља ''Озрен'' Петрово, посту-

пајући у складу са чланом 2. Одлуке о 

именовању Комисије за избор и име-

новање (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број: 4/15) и чланом 10. Закона о 

министарским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број 25/03, 41/03) 

у поступку контроле благовремености и 

потпуности поднесених пријава на сједни-

ци одржаној дана 08.09.2015. године уста-

новила је да је пријава кандидата благо-
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времена и потпуна и да кандидат испуњава 

опште услове прописане Законом о мини-

старским, владиним и другим именова-

њима Републике Српске и посебне услове 

одређене Законом о библиотечкој дјела-

тности а тражене јавним конкурсом.           

            Цијенећи стручну спрему канди-

дата, његово радно искуство и послове које 

је до тада обављао Комисија је кандидата 

уврстила у ужи избор и са њим дана 

22.10.2015. године у складу са чланом 11. 

Закона о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске 

обавила интервју, а потом  Скупштини 

општине у складу са чланом 12. истог 

законског прописа доставила   ранг-листу, 

препоруку  за именовање кандидата број: 

01-013.3-10/15 од 23.10.2015. године којом 

је Скупштини општине као органу надле-

жном за именовање препоручила да за 

директора Народне библиотеке у Петрову 

именује дипл. правника Стјепановић Дра-

гана из Петрова. 

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се 

сматра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина 

чланова комисије за избор најуспјешније 

прошао отворену конкуренцију, а у ставу 

3. истог члана и законског прописа да 

након што комисија за избор достави 

приједлог ранг-листе службенику-органу 

за именовање, он ће, осим ако има 

оправдане разлоге (са доказима који то 

потврђују) да вјерује да принципи и про-

цедуре утврђене законом нису испошто-

вани, или да би именовање било којег од 

кандидата са предложене листе са ужим 

избором довело до сукоба интереса, обе-

збједити да се изврши именовање канди-

дата који је први на ранг-листи, у складу са 

постојећим законима, правилима и про-

писима. 

            Како су принципи и процедуре 

прописане Законом о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске испоштоване, именовање канди-

дата не доводи до сукоба интереса, канди-

дат има знања и способности за обављање 

послова и дужности директора Народне 

библиотеке у Петрову а нема законских 

сметњи за његово именовање, то је на 

основу ранг листе- препоруке Комисије за 

избор и именовање директора Народне 

библиотеке у Петрову, директора ЈУ. Це-

нтар за социјални рад Петрово и члана 

Управног одбора ЈЗУ. Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, а у складу са чланом 12. 

став 3.  Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

ваљало одлучити као у тачки 1. диспо-

зитива одлуке. 

           Именовање директора библиотеке у 

складу са чланом 53. став 6. Закона о 

библиотечкој дјелатности (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 52/01, 39/03, 

112/08), врши се на период од четири (4.) 

године, који период именовања је назначен 

и у јавном конкурсу за именовање дире-

ктора Народне библиотеке у Петрову па је 

ваљало одлучити као у тачки 2. диспо-

зитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може по-

кренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-21/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 48. став 1. а у вези са чла-

ном 31. под ђ) Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 121/12, 52/14), члана 

36. Статута општине Петрово- Пречи-

шћени текст („Службени гласник Општине 

Петрово“ број: 7/14), члана 134. Пословни-

ка Скупштине општине Петрово („Службе-

ни гласник Општине Петрово “ број: 10/05, 

7/07 и 10/13), а након разматрања Нацрта 

ребаланса буџета општине Петрово за 

2015. годину, Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 18.11.2015. 

године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

  Скупштина општине Петрово сма-

тра да је Нацрт ребаланса буџета општине 

Петрово за 2015. годину, број: 02-014-1-

369/15 од 03.11.2015. године добар пола-

зни основ за израду приједлога овог доку-

мента и прихвата га. 
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II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-28/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 31. под ђ) Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 121/12, 52/14), члана 36. Статута 

општине Петрово - Пречишћени текст 

(„Службени гласник Општине Петрово“ 

број: 7/14), члана 134. Пословника Ску-

пштине општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово “ број: 10/05, 7/07 

и 10/13), а након разматрања Нацрта бу-

џета општине Петрово за 2016. годину, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.11.2015. године донијела 

је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

  Скупштина општине Петрово при-

хвата Нацрт буџета општине Петрово за 

2016. годину. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-29/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

18. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово - Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о стању у обла-

сти пољопривреде и задругарства на по-

дручју општине Петрово, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.11.2015. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању у обла-

сти пољопривреде и задругарства на по-

дручју општине Петрово, број 03-30-1-

54/15 од 22.09.2015. 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                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-30/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

19. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово - Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 7/14), 

члана 134. Пословника Скупштине општи-

не Петрово („Службени гласник oпштине 

Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о упису ученика 

у први разред 2015/2016. године и успјеху 

и владању на крају 2014/2015. школске 

године ЈУ Средњошколски центар Петро-

во, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 18.11.2015. године 

донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упоз-

нала се са Информацијом о упису ученика 

у први разред 2015/2016. године и успјеху 

и владању на крају 2014/2015. школске 

године ЈУ Средњошколски центар Петро-

во, број 04/1-21-1-32/15 од 16.09.2015. го-

дине и прихвата је. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

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

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-31/15 

Датум: 18.11.2015.  
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) а у вези са Стратегијом за 

борбу против корупције 2015.-2019. и 

Акцијским планом за проведбу Стратегије 

за борбу против корупције 2015.-2019. 

Босне и Херцеговине и Стратегијом борбе 

против корупције у Републици Српској од 

2013. до 2017. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 106/13) те члана 

57. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14) Начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 

ИНТЕГРИТЕТА  
 

Члан 1. 

Овом одлуком приступа се изради 

Плана интегритета Општинске управе 

општине Петрово. 

 

Члан 2. 

План интегритета као интерни анти-

корупциони документ садржи правне и 

практичне мјере, којима се спречавају и 

отклањају могућности за настанак и развој 

различитих облика коруптивног понашања 

у оквиру рада Општинске управе као цје-

лине, њених појединих организационих 

јединица и појединачних радних мјеста. 

Главни циљ израде Плана инте-

гритета јесте унапређење транспарентно-

сти, јавности и одговорности у раду 

Општинске управе, те јачање и повећање 

повјерења грађана у овај ниво локалне вла-

сти. 
 

Члан 3. 

Носилац израде Плана интегритета 

је Радна група за израду Плана интегри-

тета, коју посебним актом именује Наче-

лник општине. 

Сарадник на изради Плана из става 

1. овог члана је Удружење за борбу против 

корупције „Transparency international“ у Бо-

сни и Херцеговини, са сједиштем у Бањој 

Луци.  
 

Члан 4. 

Рок за израду нацрта Плана је 

септембар 2016. године. 
 

Члан 5. 

 Новчана средства за реализацију 

ове одлуке обезбједиће се из буџета 

општине Петрово. 
 

Члан 6. 

Ова 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: 02-014-1-359/15 

Датум: 21.10.2015.  
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 43. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са Страте-

гијом за борбу против корупције 2015.-

2019. и Акцијским планом за проведбу 

Стратегије за борбу против корупције 

2015.-2019. Босне и Херцеговине и Стра-

тегијом борбе против корупције у Репу-

блици Српској од 2013. до 2017. године 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 106/13)  те члана 57. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14) На-

челник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 

 

I 

Именује се Радна група за израду 

Плана интегритета  (у даљем тексту: План) 

у саставу: 

 

1. Јулијана Иличић, дипл. правник – 

Начелница Одјељења за општу управу- 

предсједник, 

2. Јован Татомировић, дипл. инж. 

руд.- Тржишни инспектор – члан, 

3. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, Самостални стручни сарадник за 
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друштвене дјелатности, јавне набавке, 

цивилни сектор и послове преводиоца. 
 

II 

За координатора Радне групе на 

изради Плана именује се Јулијана Иличић 

дипл. правник. 

Координатор је одговоран за пра-

ћење и провођење послова на изради Пла-

на као и за провођење усвојеног документа 

Плана интегритета. 
 

III 

Задатак Радне групе из тачке I. овог 

рјешења јесте: 

-да упозна запослене у Општинској 

управи са циљем, потребом и начином 

израде Плана као и њиховој обавези 

учешћа у изради и сарадњи са члановима 

Радне групе у току израде Плана, 

- да у складу са дефинисаном мето-

дологијом и смјерницама за израду и 

провођење Плана интегритета, припреми 

нацрт Плана према плану активности нај-

касније до септембра 2016. године, достави 

га сараднику за израду Плана „Transpa-

rency international“ у Босни и Херцеговини 

ради провјере усклађености нацрта доку-

мента са методологијом, 

- да након спроведене процедуре 

провјере нацрта Плана, исти достави Наче-

лнику општине на усвајање и импле-

ментацију. 
 

IV 

Одговорно лице за доношење, усва-

јање и имплементацију Плана интегритета 

јесте Начелник општине. 
 

V 

Ово Рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-42/15 

Датум: 21.10.2015.  
_______________________________________________________ 

22. 

           На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), а у вези са чланом 43. став 

1. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 52/14)  и члана 57. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                    

215,00 КМ 

на конто 516100- Издаци за залихе 

материјала, робе, ситног инвентара                             

амбалаже и слично 215,00 КМ  (организа-

циони код 00380130), период  октобар 

2015. 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: 02-014-1-361/15 

Датум: 26.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 23. 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), а у вези са чланом 43. став 

1. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 52/14)  и члана 57. 

Статута општине-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                    

820,00 КМ 

на конто 416128- Текуће помоћи 

грађанима у натури  820,00 КМ  (организа-

циони код 00380130), период  октобар 

2015. 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: 02-014-1-364/15 

Датум: 29.10.2015.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник 

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

118/05 и 98/13) и члана  31. тачка 3.  За-

кона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 121/12 и 52/14), те члана 57. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), Начелник општине Пе-

трово доноси   
 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА  БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 Утврђује се Нацрт  буџета  општине 

Петрово за 2016. годину са прегледом пла-

нираних буџетских средстава и буџетских 

издатака у табеларном прегледу по органи-

зационој, економској и функционалној 

класификацији, који су саставни дио ове 

одлуке. 

          Планирана буџетска средства          

2.385.910,00 КМ 

          Планирана буџетска потрошња       

2.385.910,00 КМ 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-366/15 

Датум: 30.10.2015.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13) и члана 31. тачка 3. у вези 

са чланом 35. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 121/12 и 52/14) ,те 

члана 57. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси   
 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА 

БУЏЕТАОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 Утврђује се Нацрт ребаланса  буџе-

та општине Петрово за 2015. годину са 

прегледом планираних буџетских средста-

ва и буџетских издатака у табеларном 

прегледу по организационој, економској и 

функционалној класификацији, који су 

саставни дио ове одлуке. 

          Планирана буџетска средства                       

2.347.970,00 КМ 

          Планирана буџетска потрошња                    

2.347.970,00 КМ 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-369/15 

Датум: 03.11.2015.  
_______________________________________________________ 

26. 

 На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. 

став (3) Правилника о директном спора-

зуму (Службени гласник општине Петрово 

број 1/15), сходно члану 72. став (3). Зако-

на о локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

члану  57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Изградња капеле на гробљу Лужани“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја- 



Страна 21 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 19.11.2015. године 
 

вне набавке радова: „Изградња капеле на 

гробљу Лужани“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама 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 3.846,15 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 4.500,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2015.годину, са конта број: 

511135 – Изградња објекта на гробљу 

Лужани. 
 

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: 02-014-7-167/15 

Датум: 20.10.2015.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14 ), сходно члану 72. 

Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољнијег  

добављача радова путем директног споразума: 

„Изградња капеле на гробљу Лужани“  

 

I 

Именује  се  Комисија за јавне наба- 

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем путем 

директног споразума: „Изградња капеле на 

гробљу Лужани“ у следећем саставу:  

 
 

 

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. еконо-

миста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

26.10.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине 

Петрово.         

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“ . 

   

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-169/15 

Датум: 21.10.2015.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоупра-ви 

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

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
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П О С Е Б Н У   О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке рa-

дова: „Уградња громобранске инсталације 

на објекту старе школе у Какмужу“ у план 

јавних набавки општине Петрово за 2015. 

годину 
 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Уградња 

громобранске инсталације на објекту старе 

школе у Какмужу“ се уврштава у план ја-

вних набавки општине Петрово за 2015. 

годину 
  

Члан 2. 

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: 02-014-7-172/15 

Датум: 26.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 29. 

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 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Уградња громобранске инсталације на 

објекту старе школе у Какмужу“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Уградња громо-

бранске инсталације на објекту старе шко-

ле у Какмужу“. 

  

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама 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 1.717,94 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.010,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2015.годину, са конта број: 

511 123 – Издаци за изградњу и прибавља-

ње објеката образовних и научних инсти-

туција. 
 

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: 02-014-7-173/15 

Датум: 26.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 30. 

 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 72. став 3. Закона о локалној 

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

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Изградња капеле на гробљу Лужани“ 

 

Члан 1. 

„Изградње Пикси“, Миленко Илић, 

с.п. Петрово, изабран  је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке радова 

путем директног споразума: „Изградња ка-

пеле на гробљу Лужани“, број: 02-014-7-

168/15 од 21.10.2015. године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем директног споразума: „Изградња ка-
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пеле на гробљу Лужани“, број: 02-014-7-

168/15 од 21.10.2015. године, пристигла је 

1 (једна) благовремена понуда. 
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Изградња капеле на гробљу Лужани“ 

закључиће у најкраћем могућем року од 

дана када је  понуђач обавјештен о избору 

најповољнијег добављача роба. 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

Поступак јавне набавке радова про-

веден 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 Изградње Пикси“, Миленко Илић, 

с.п. Петрово. 

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 на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације 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 изја-

вљује  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 наба-

вкама 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 сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14). 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-174/15 

Датум: 27.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 31. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем директног 

споразума: „Уградња громобранске инста-

лације на објекту старе школе у Какмужу“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача радова путем 

путем директног споразума: „Уградња гро-

мобранске инсталације на објекту старе 

школе у Какмужу“ у следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник  

 Замјенски члан: Зоран 

Стјепановић, дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

 Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл. правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

 Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 
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4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

 Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл. економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

30.10.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине 

Петрово.         
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-177/15 

Датум: 29.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 32. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем директног 

споразума: „Изградња споменика погину-

лим  борцима  војске  Републике  Српске у  

Мјесној заједници Кртова“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача радова путем путем 

директног споразума: „Изградња спомени-

ка погинулим  борцима  војске  Републике  

Српске у Мјесној заједници Кртова“ у 

следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста, 

предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл. правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл. економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

18.11.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине 

Петрово.         
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-188/15 

Датум: 16.11.2015.  
_______________________________________________________ 
 33. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем директног спо-

разума: „Набавка грађевинског материјала 

грађанима  као  помоћи за санирање после- 

дица пожара“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-



Страна 25 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 19.11.2015. године 
 

вољнијег добављача радова путем путем 

директног споразума: „Набавка грађеви-

нског материјала грађанима  као  помоћи 

за санирање последица пожара“ у следећем 

саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл. правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл. економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да из-

врши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

13.11.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине 

Петрово.         
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-187/15 

Датум: 13.11.2015.  
_______________________________________________________ 
 34. 

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 72. став 3. Закона о локалној 

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

42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Уградња громобранске инсталације на 

објекту старе школе у Какмужу“ 
 

Члан 1. 

„Изградње Пикси“, Миленко Илић, 

с.п. Петрово , изабран  је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке радова 

путем директног споразума: „Уградња гро-

мобранске инсталације на објекту старе 

школе у Какмужу“, број: 02-014-7-176/15 

од 28.10.2015. године. 
  

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем директног споразума: „Уградња гро-

мобранске инсталације на објекту старе 

школе у Какмужу“, број: 02-014-7-176/15 

од 28.10.2015. године, пристигла је 1 (је-

дна) благовремена понуда. 
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Уградња громобранске инсталације на 

објекту старе школе у Какмужу“ закљу-

чиће у најкраћем могућем року од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најпо-

вољнијег добављача роба . 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .      

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке радова про-

веден 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 Изградње Пикси“, Миленко Илић, 

с.п. Петрово. 

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 ди-

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној наба-
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вци  и који сматра да је Уговорни орган у 

току поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак, сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације 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 изја-

вљује  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 наба-

вкама 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 сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14). 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-179/15 

Датум: 02.11.2015.  
_______________________________________________________ 
 35. 

 На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 52/14)  и члана 57. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 

код 99999999), у износу од 250,00 КМ, са 

конта број 372200 – Буџетска резерва на 

конто 516143-Издаци за залихе одјеће и 

обуће (организациони код (00380130), пе-

риод октобар  2015. 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: 02-014-1-372/15 

Датум: 04.11.2015.  
_______________________________________________________ 
 36. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава  ЈУ СШЦ Петрово  (организаци-

они код 08150046) у износу од 307,00 КМ, 

како слиједи: 

са конта 412319-Расходи за остали 

канцеларијски материјал 307,00 КМ 

на конто 412215- Расходи по основу 

утрошка дрвета 183,00 КМ   

на конто 412431-Расходи за матери-

јал за потребе образовног процеса 124,00 

КМ, мјесец октобар 2015. 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: 02-014-1-373/15 

Датум: 04.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 
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 37. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  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: 

са конта 412812 – Расходи за услуге 

зимске службе 1.964,00 КМ       

           на конто 412214- Расходи по основу 

утрошка угља 1.670,00 КМ 

           на конто 412321-Расходи за хеми-

јски материјал за одр.чист. 143,00 КМ 

           на конто 412322-Расходи за помага-

ла за одржавање чистоће 64,00 КМ 

           на конто 412329-Расходи за остали 

материјал за одрж.чистоће 87,00 КМ, пери-

од октобар  2015. 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: 02-014-1-374/15 

Датум: 04.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

 38. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 8. став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 412814 – Расходи по осно-

ву утрошка ел.расвјете  400,00 КМ        

            на конто 412943- Расходи по основу 

орган.пријема 55 ,00 КМ 

            на конто 413911-Расходи по основу 

камата 235,00 КМ 

            на конто 416128-Помоћи грађанима 

у натури 110,00 КМ период октобар  2015. 

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: 02-014-1-377/15 

Датум: 05.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

 39. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 412814 – Расходи по осно-

ву утрошка ел.расвјете 1.000,00 КМ        

           на конто 412900- Остали непомену-

ти расходи 1.000,00 КМ период октобар  

2015. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује  
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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: 02-014-1-381/15 

Датум: 06.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

40. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 57. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), члана 4. Правилника о 

начину и роковима извршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем („Службени гласник Републике 

Српске“ број 71/10) начелник општине 

Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  И УСКЛА-

ЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА 

СТВАРНИМ СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 

          Ради утврђивања стварног стања 

основних средстава и усклађивања књиго-

водственог стања са стварним стањем, 

именује се пописна комисија  у саставу: 

        1. Небојша Трифковић, предсједник  

комисије 

        2. Жељка Илић, члан комисије 

        3. Бранка Божић, члан комисије 
 

Члан 2. 

        Задатак комисије из члана 1. ове одлу-

ке је да изврши попис основних средстава 

закључно са стањем на дан 31.12.2015. 

године. 
 

Члан 3. 

        Пописна комисија извршиће попис у 

времену од 01. децембра 2015. године до 

31. јануара 2016. године. Почетак и завр-

шетак пописа у напријед наведеном интер-

валу одредиће начелник Општине својим 

упутством. 
 

Члан 4. 

       Пописна комисија је дужна да благо-

времено прије почетка пописа утврди свој 

план рада по коме ће вршити попис и исти 

достави начелнику општине. 
 

Члан 5. 

          Након завршеног пописа, комисија 

је дужна да састави извјештај о извршеном 

попису и да исти достави Централној 

комисији заједно са потписаним листама, а 

најкасније до 15.фебруара 2016. године. 
 

Члан 6. 

         Ова 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: 02-014-1-383/15 

Датум: 06.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

41. 

          На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 57. Статута општине Пет-

рово („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), члана 4. Правилника о 

начину и роковима извршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем („Службени гласник Републике 

Српске“ број 71/10) начелник општине 

Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ  

КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС  
 

Члан 1. 

          Ради организовања, праћења и ко-

нтролисања да ли су поједине комисије за 

попис благовремено донијеле сопствени 

план рада и како га извршавају, коорди-

нисања рада и давања неопходних упутста-

ва другим комисијама, праћења поштовања 

рокова и извршења пописа од стране 

појединих комисија, координисања усагла-

шавања и поступка сравњења са књигово-

дством, састављања коначног извјештаја о 

попису имовине и обавеза и његовог до-

стављања рачуноводству и Начелнику 

општине, именује се Централна комисија 

за попис  у саставу: 

1. Невена Петковић предсједник ко-

мисије 

2. Јелена Илић, члан комисије 

3. Мирјана Трипуновић, члан коми-

сије 
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Члан 2. 

         Задатак горе наведене комисије стоји 

као у члану 1. ове одлуке. 
 

Члан 3. 

         Централна комисија ће радити у пе-

риоду  од 1. децембра 2015. године до 1. 

марта 2016. године. 
          

Члан 4. 

        Пописна комисија је дужна да благо-

времено прије почетка пописа утврди свој 

план рада и исти достави Начелнику 

општине. 
 

Члан 5. 

         Након завршеног рада Комисија је 

дужна да састави извјештај о раду и да 

исти достави Начелнику општине, а 

најкасније до 01. марта 2016. године. 
 

Члан 6. 

         Ова 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: 02-014-1-382/15 

Датум: 06.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

42. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 57. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), члана 4. Правилника о 

начину и роковима извршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем („Службени гласник Републике 

Српске“ број 71/10) начелник општине Пе-

трово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

ОБАВЕЗА, ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧА-

НИХ СРЕДСТАВА И УСКЛАЂИВАЊА 

КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ 

СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 

          Ради утврђивања стварног стања оба-

веза, потраживања, новчаних средстава и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, именује се пописна ко-

мисија  у саставу: 

         1. Жељко Томић, предсједник коми-

сије 

         2. Дражен Ђурић, члан комисије 

         3. Јеленко Ђурановић, члан комисије 
 

Члан 2. 

         Задатак комисије из члана 1.ове одлу-

ке је да изврши попис обавеза, потра-

живања и новчаних средстава, закључно са 

стањем на дан 31.12.2015. године. 
 

Члан 3. 

         Пописна комисија извршиће попис у 

времену од 01. децембра 2015. године до 

31. јануара 2016. године. 

         Попис готовог новца и средстава на 

пословним рачунима и депозитима код 

пословних банака извршиће се на дан 31. 

децембар 2015. године, тј. са стањем на тај 

дан. 

         Почетак и завршетак пописа у напри-

јед наведеном интервалу одредиће наче-

лник Општине својим упутством. 
 

Члан 4. 

       Пописна комисија је дужна да благо-

времено прије почетка пописа утврди свој 

план рада по коме ће вршити попис и исти 

достави начелнику општине. 
 

Члан 5. 

         Након завршеног пописа, Комисија је 

дужна да састави извјештај о извршеном 

попису и да исти достави Централној 

комисији заједно са потписаним листама, а 

најкасније до 15. фебруара 2016. године. 
 

Члан 6. 

         Ова 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: 02-014-1-384/15 

Датум: 06.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

43. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 57. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), члана 4. Правилника о 

начину и роковима извршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем („Службени гласник Републике 
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Српске“ број 71/10) начелник општине Пе-

трово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

СИТНОГ ИНВЕНТАРА И УСКЛАЂИВА-

ЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА 

СТВАРНИМ СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 

          Ради утврђивања стварног стања  си-

тног инвентара и усклађивања књигово-

дственог стања са стварним стањем, име-

нује се пописна комисија  у саставу: 

         1. Драган Петковић, предсједник  

ко-мисије 

         2. Раденко Благојевић, члан коми-

сије 

         3. Јован Татомировић, члан коми-

сије 
 

Члан 2. 

         Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да изврши попис  ситног инве-

нтара, закључно са стањем на дан 31.12. 

2015. године. 
 

Члан 3. 

         Пописна комисија извршиће попис 

у времену од 01. децембра 2015. године до 

31. јануара 2016. године. 

Почетак и завршетак пописа у на-

пријед наведеном интервалу одредиће на-

челник Општине својим упутством. 
 

Члан 4. 

        Пописна комисија је дужна да бла-

говремено прије почетка пописа утврди 

свој план рада по коме ће вршити попис и 

исти достави начелнику општине. 
 

Члан 5. 

          Након завршеног пописа, комисија 

је дужна да састави извјештај о извршеном 

попису и да исти достави Централној 

комисији заједно са потписаним листама, а 

најкасније до 15.фебруара 2016.године. 

 

Члан 6. 

          Ова 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: 02-014-1-393/15 

Датум: 16.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

44. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоупра-ви 

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

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
 

П О С Е Б Н У   О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

роба: „Набавка грађевинског материјала  

грађанима као помоћи за санирање посље-

дица пожара“ у план јавних набавки 

општине Петрово за 2015. годину. 
 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Помоћ у на-

тури грађанима за санирање посљедица 

пожара“ се уврштава у план јавних наба-

вки општине Петрово за 2015. годину. 
  

Члан 2. 

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: 02-014-7-181/15 

Датум: 09.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

45. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. 

став (3) Правилника о директном спора-

зуму (Службени гласник општине Петрово 

број 1/15), сходно члану 72. став (3). За-

кона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

члану  57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка грађевинског материјала  

грађанима као помоћи за санирање 

посљедица пожара“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка грађевинског 
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материјала грађанима као помоћи за са-

нирање посљедица пожара“. Грађевински 

материјал ће бити додјељен Ђурић Влади и 

Савић Нади из Какмужа, како би санирали 

посљедице пожара на њиховим стамбеним 

објектима. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама 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 4.273,50 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 5.000,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2015. годину, са конта број: 

416 148 – Капиталне помоћи грађанима у 

натури. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-182/15 

Датум: 09.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

46. 

На основу члана 43, а у вези са 

чланом 104 став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник РС, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) начелник 

општине, доноси   
 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ РАСПРАВА 

О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 Јавне расправе о Нацрту ребаланса  

буџета за 2015. године и Нацрту буџета 

општине Петрово за 2016. годину, одржаће 

се у следећим терминима:  

  1. 19.11.2015. год. (четвртак) у 12 

часова Буџетски корисници (Цедам) 

 2. 19.11.2015. год. (четвртак) у 14 

часова МЗ Калуђерица (Канцеларија МЗ) 

 3. 19.11.2015. год. (четвртак) у 15 

часова и 30 мин. МЗ Порјечина (Oсновна 

школа) 

 4. 19.11.2015. год. (четвртак) у 17 

часова МЗ Кртова (Дом културе) 

 5. 19.11.2015. год. (четвртак) у 19 

часова МЗ Петрово (Цедам) 

 6. 20.11.2015. год. (петак) у 15 часо-

ва МЗ Какмуж (Основна школа) 

 7. 20.11.2015. год. (петак) у 17 часо-

ва МЗ Сочковац (Дом културе) 

 8. 20.11.2015. год. (петак) у 19 часо-

ва МЗ Карановац (Дом културе) 
 

 Јавне расправе ће спровести  наче-

лник Општине и Одјељење за привреду и 

финансије Општинске управе општине 

Петрово. 
 

Члан 2. 

 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: 02-014-1-386/15 

Датум: 10.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

47. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 8. став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  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: 

са конта 412231-Расходи за кори-

штење фиксног телефона 500,00 КМ 
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са конта 412631-Расходи по основу 

утрошка бензина 450,00 КМ 

са конта 412739-Расходи за остале 

услуге информисања и медија 1.000,00 КМ 

са конта 412814 – Расходи по снову 

утрошка ел.расвјете 1.000,00 КМ        

           на конто 412931- Расходи за бруто 

накнаде волонтерима  565,00 КМ 

           на конто 412938-Расходи за бруто 

накнаде за привр.и повр.посл. 2.345,00 КМ 

           на конто 412943- Расходи по основу 

организације пријема 40,00 КМ период 

октобар  2015. 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: 02-014-1-388/15 

Датум: 12.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

48. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. За-

кона о буџетском систему Републике Ср-

пске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12 и 52/14) и члана 57. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

480,00 КМ 

на конто 412999-Oстали непомену-

ти расходи 480,00 КМ (организациони код 

00380130), период  новембар 2015. 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: 02-014-1-394/15 

Датум: 17.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

49. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  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:        

           са конта 412739 – Расходи за остале 

услуге информисања и медија 200,00 КМ 

           на конто415219-Остале непоменуте 

организације 200,00 КМ период новембар  

2015. 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: 02-014-1-396/15 

Датум: 17.11.2015.  
__________________________________________________________________________ 

50. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

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

57. Статута општине Петрово („ Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14 - 

Пречишћени текст) у вези са Програмом 

подстицајних средстава “ Стварање основе 

за производњу квалитетног приплодног 
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подмлатка у говедарству на подручју 

општине Петрово“ („Службени гласник 

општине Петрово“, број 7/11), Начелник 

општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ  ЗА  ПРИПЛОДНИ 

ПОДМЛАДАК У ГОВЕДАРСТВУ 
 

1.Пољопривредном произвођачу Ја-

нковић Дарки, ЈМБ: 1909971122147 из Ка-

рановца, општина Петрово, признаје се 

право на новчани подстицај у  износу од  

400.00 КМ, за одгој женског приплодног 

подмлатка у говедарству. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

80276639-90 код НЛБ Развојна банка. 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења. 

Образложење 

          Пољопривредни произвођач Јанко-

вић Дарко из Карановца, обратио се 

општини Петрово са захтјевом (број: 03-

593/15 од 29.10.2015. године) за кориште-

ње подстицајних средстава у пољопри-

вреди на основу Програма“ Стварање 

основе за производњу квалитетног припло-

дног подмлатка у говедарству на подручју 

општине Петрово“. 

Увидом у достављену документа-

цију (пасоши крава, пасоши телади, по-

тврде о осјемењавању) од стране регистро-

ваног пољопривредног произвођача, РПБГ: 

12018900147, који је укључен у Програм 

као пољопривредни произвођач млијека на 

властитој фарми музних грла,  констато-

вано је да именовани посједује сву потре-

бну документацију, да је на основу 

планског осјемењавања одабраних же-

нских грла (шифра ушних маркица: 

BA035083000262, BA035081000315), доби-

јенo два женска телета (шифра ушних мар-

кица: BA035081000557, BA035086000169) 

и да  су испоштоване све  мјере и рокови.  

Сходно „Програму подстицајних 

средстава за „Стварање основе за про-

изводњу квалитетног приплодног подмла-

тка у говедарству на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“, број 7/11), подносилац захтјева 

испунио је услове за новчана подстицајна 

средства у износу од 200.00 КМ по грлу,  

за женско приплодно теле, па је  због тога 

по захтјеву рјешено као у диспозитиву 

овог рјешења.  

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

Број: 02-014-4-46/15 

Датум: 05.11.2015.
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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