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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 8  Петрово,  16.07.2013. године          Година: XXІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 1. 

На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 26. Закона о попису ста-
новништва, домаћинстава и станова у Бос-
ни и Херцеговини 2013. године („Службе-
ни гласник БиХ”, број 10/12 и 18/13), члан 
7. став 1. Закона о организацији и спро-
вођењу пописа становништва, домаћин-
става и станова 2013. године у Републици 
Српској („Службени гласник Републике 
Српске“ број 70/12 и 39/13) и члана 37. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 21.06.2013. године донијела је  
 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ  ПОПИСНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 
Овом одлуком именује се Пописна 

комисија општине Петрово (у даљем тек-
сту: Пописна комисија), за потребу про-
вођења Пописа становништва, домаћин-
става и станова у Босни и Херцеговини 
2013. године, у сљедећем саставу: 

1. Томић Вида, запослена у Репуб-
личкој управи за геодетске и имовинско-
правне послове -  предсједник, 

2. Пејић Драгица – члан 
3. Michelini (Микелини) Никола –

члан, 
4. Алић Емина – члан. 
 

Члан 2. 
Пописна комисија, обавља сљедеће 

послове: 
- руководи припремама, организо-

вањем и спровођењем пописа на тери-
торији општине, 

- врши избор и именовање ин-
структора и пописивача за подручје оп-
штине,  

- обавјештава становништво о зна-
чају пописа, начину и времену његовог  

 
 
спровођења, о правима и дужностима гра-
ђана и начину извршавања обавеза у 
попису, 

- брине о правилној примјени мето-
долошких и организационих упутстава,  

- преузима штампани материјал и 
дијели га инструкторима, који га даље ди-
стрибуирају пописивачима, 

- осигуравају просторије и услове за 
спровођење обуке општинских инструк-
тора и пописивача,  

- проводи надзор над радом ин-
структора и осталих учесника у попису,  

- издаје прописана овлашћења за 
рад учесницима у попису, 

- предузима мјере које гарантују 
комплетан обухват јединица пописа,  

- преузима пописни материјал од 
инструктора, организују и контролишу 
обухват и квалитет пописног материјала, 

- обезбјеђује складиштење пописног 
материјала уз испуњење прописаних без-
бједносних мјера и услова одређених Зако-
ном о заштити личних података,  

- организује превоз и правовремено 
достављање пописног материјала на мјесто 
уноса,  

- припрема обрачун трошкова нас-
талих за припрему и спровођење Пописа у 
складу са инструкцијама. 
 

Члан 3. 
За свој рад Пописна комисија одго-

вара Републичком заводу за статистику 
Републике Српске. 

 
Члан 4. 

Средства за финансирање послова, 
задатака и рада Пописне комисије, обез-
бједиће се из буџета Републике Српске и 
Босне и Херцеговине.    

 
Члан 5.  

Мандат чланова Пописне комисије 
траје до окончања поступка провођења 
пописа становништва, домаћинстава и 
станова у БиХ у 2013. години. 
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Члан 6. 
 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: 01-111-20/13 
Датум: 21.06.2013.  
_______________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Пет-
рово“ број 17/06), члана 62. Закона о заду-
живању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 71/12),  Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 
21.06.2013. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ 
ЗАДУЖЕЊУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о кредитном задужењу 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 7/13) у члану 2. у ставу 2. у тачки 2. 
број „163.150,00“ замјењује се бројем 
„169.951,00“. 

У истом члану у ставу 4. иза 
процента „1,5%“ ставља се „тачка“, а 
преостали дио текста се брише. 
 

Члан 2. 
       Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-50/13 
Датум: 21.06.2013.  
_______________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), 
члана 5. тачка б) Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокре-
тностима у својини Републике Српске и 

јединица локакне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12)  
чланa 37. Статута општине Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 11.07.2013.  годи-
не, донијела   је 

  
О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНА 
 

Члан 1. 
Општина Петрово путем усменог 

јавног надметања-лицитације продаје не-
покретност-стан  у  згради П+1 у Петрову 
у Улици „Колона 15. мај“ број 21, стан 
број 6, улаз број 6, први спрат, површине  
68,42m2, изграђен на парцели означеној 
као к.ч. 3824/8, уписаној у ПЛ.бр. 1505, 
к.о. Петрово, којој парцели по старом 
премјеру одговара к.ч.бр.161/25, з.к. уло-
жак број 525. 

 

Члан 2. 
Почетна продајна цијена непокрет-

ности-стана из члана 1. ове одлуке износи 
700,00КМ/m2. 

 

Члан 3. 
За учешће у поступку јавног над-

метања- лицитације учесници у поступку 
су дужни положити на име кауције износ 
од 10% од почетне цијене непокретности-
стана на пословни  рачун општине Петро-
во број 562-005-00000029-66, отворен код 
НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. 

Учесник лицитације који након зак-
ључења лицитације одустане од куповине  
непокретности-стана или у остављеном 
року не исплати у цјелости купопродајну 
цијену губи право на поврат положене 
кауције из претходног става. 

 

Члан 4. 
Учесник лицитације са којим ће се 

закључити купопродајни  уговор, обавезан 
је уплатити остатак дуга од продајне ци-
јене у року од 15 дана након закљученог 
поступка лицитације. Предаја  непокретно-
сти-стана у посјед купцу извршиће се 
након закључења купопродајног уговора о 
чему ће се сачинити записник. 

 

Члан 5. 
Поступак лицитације спровешће  

Комисија за провођење јавног надметања 
(лицитације) за продају непокретности- 
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стана. 
Оглас за продају непокретности-

стана  из члана 1. ове одлуке објавиће се у 
дневном листу „Глас Српске“, на огласној 
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 купопродаји а по 
прибављеном мишљењу Правобранилаш-
тва Републике Српске - сједиште замјеника 
у Добоју. 

 

Члан 7. 
Трошкове сачињавања нотарске 

исправе сноси купац. 
 

Члан 8. 
Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном глас-
нику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-53/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске" број 101/04,  42/05  и 
118/05), члана 109, а у складу са чланом 
86. тачка (1) и 100. Закона о уређењу 
простора ("Службени гласник Републике 
Српске" број 40/13), те члана 37.  Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 17/06), Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 11.07.2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ГЛАВНОГ 

ПРОЈЕКТА БУНАРА „КАРАНОВАЦ Б1“  
  

Члан 1. 
Приступа се изради Главног проје-

кта бунара „Карановац  Б1“ у Карановцу,  
у складу са Студијом водоснабдијевања 
општине Петрово. 

  
Члан 2. 

 Детаљи за пројектовање, посебно ће 
бити дефинисани пројектним задатком.  
 

Члан 3. 
 Средства за израду пројектно-
техничке документације из члана 1. ове 
одлуке, чији износ ће бити познат након 
проведене тендерске процедуре, обезбје-
ђују се из буџета општине Петрово за 
2013. годину са конта 513-718  –Издаци за 
осталу нематеријалну непроизведену имо-
вину (пројекта документација). 
 

Члан 4. 
 За реализацију ове одлуке задужује 
се Начелник општине и Административна 
служба општине Петрово. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Петрово". 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-54/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

5. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 
11.07.2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕД-
СТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ СПОМЕНИКА 

ПАЛИМ БОРЦИМА У МЗ. СИЖЈЕ 
 

Члан 1. 
           Одобравају се новчана средства у 
износу до 3.000,00 КМ за изградњу спо-
меника палим борцима у МЗ. Сижје. 
 

Члан 2. 
           Новчана средства из члана 1. обез-
биједиће се из буџета општине Петрово 
реалокацијом средстава са следећих по-
зиција: 

- Помоћи непрофитним организаци-
јама и удружењима 

Остале непоменуте организације 
(конто 415219)               2.000,00 КМ                                

- Расходи по судским рјешењима  
(конто 412950)               1.000,00 КМ 



Страна 4 - Број 8    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 16.07.2013. године 
 

 на конто број 415234-Капитални 
грантови етничким организацијама и удру-
жењима. 

Одобрена новчана средства из става 
1. овог члана биће уплаћена на жиро рачун 
МЗ. Сижје број: 13212003113753-33. 
 

Члан 3. 
         За реализацију ове одлуке задужује 
се Начелник општине. 
 

Члан 4. 
         Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-55/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 11.07. 
2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ ПОМОЋИ У НАТУРИ  

 

Члан 1. 
           Одобрава се помоћ у натури (гра-
ђевински материјал) породици Момира 
Петковиоћа из Порјечине у против-
вриједности од 5.000,00 КМ, а на име 
санирања штете настале под дејством 
пожара на породичном стамбеном објекту. 
 

Члан 2. 
           Новчана средства из члана 1. обез-
биједиће се из буџета општине Петрово 
реалокацијом средстава са следећих пози-
ција: 

- Буџетска резерва  - конто 372200                                                               
2.000,00 КМ 

- Помоћ вишечланим породицама  - 
конто 416126                             3.000,00 КМ,  

 на конто број 416148-Капиталне 
помоћи грађанима у натури. 
 

Члан 3. 
           За реализацију ове одлуке задужује 
се Начелник општине. 

Члан 4. 
         Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-56/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 11.07. 
2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕД-

СТАВА НА ИМЕ ЗАВРШЕТКА  ЗГРАДЕ 
НА ГРОБЉУ БРЂАНИ У МЈЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
           Одобравају се новчана средства у 
износу од 3.500,00 КМ на име завршетка  
зграде на гробљу Брђани у Мјесној зајед-
ници Петрово. 
 

Члан 2. 
           Новчана средства из члана 1. обез-
биједиће се из буџета општине Петрово 
реалокацијом средстава са са следећих 
позиција: 

- Расходи по судским рјешењима 
(конто 412950)                           1.500,00 КМ 

- Расходи по основу утрошка горива 
(конто 412630) 2.000,00 КМ 

а књижиће се на конто број 511197-
Издаци за изградњу и прибављање осталих 
објеката-зграда на гробљу Брђани у МЗ 
Петрово. 
 

Члан 3. 
         Начелник општине Петрово се заду-
жује да у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине, 
број 49/4, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) реализује ову Одлуку. 
 

Члан 4. 
         Одлука   ступа   на   снагу  наредног 
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 дана од дана доношења, а биће објављена 
у Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-57/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 11.07. 
2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕД-
СТАВА НА  ИМЕ КРПАЊА УДАРНИХ 

РУПА У МЗ. КРТОВА 
 

Члан 1. 
           Одобравају се новчана средства у 
износу до 8.000,00 КМ на име крпања 
ударних рупа на дионици пута Радићи – 
Мемина трговина у Мјесној заједници 
Кртова, општина Лукавац. 
 

Члан 2. 
           Новчана средства из члана 1. обез-
биједиће се из буџета општине Петрово 
реалокацијом средстава са конта 412812-
Расходи за услуге зимске службе, а књи-
жиће се на конто број 415249-Остали ка-
питални грантови у земљи. 
 

Члан 3. 
         За реализацију ове одлуке задужује 
се начелник Општине Петрово. 
 

Члан 4. 
Oдлука ступа на снагу наредног 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-58/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 11.07. 
2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ  
ДИЈЕЛА УЛИЦЕ 23. АВГУСТ 

 

Члан 1. 
           Одобравају се новчана средства у 
износу до 32.000,00 КМ за асфалтирање 
дијела улице 23. август у Мјесној зајед-
ници Петрово. 
 

Члан 2. 
           Новчана средства из члана 1. обез-
биједиће се из буџета општине Петрово 
реалокацијом средстава са следећих по-
зиција: 

- Буџетска резерва  (конто 372200)                                                          
                                             18.000,00 КМ 
- Расходи по судским рјешењима  

(конто 412950)                         10.000,00 КМ 
- Расходи по основу репрезентације у 

земљи(конто 412941) 4.000,00 КМ, а 
књижиће се на конто број 511131 - Издаци 
за изградњу и прибављање путева. 
 

Члан 3. 
         Начелник општине Петрово се заду-
жује да у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине, 
број 49/4, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) реализује ову Одлуку. 
 

Члан 4. 
         Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                            
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-59/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 2. Одлуке о поступку дава-
ња у закуп и на кориштење некретнина 
општине („Службени гласник општине 
Петрово“, број 14,05, 1/06 и 6/09) и чланa 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
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одржаној дана 11.07.2013. године, дони-
јела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕКРЕТНИНА БЕЗ НАКНАДЕ 

   

Члан 1. 
          Туристичкој организацији „Петро-
во“ Петрово, дају се на коришћење без 
накнаде некретнине и то земљиште озна-
чено као к.ч. број 217, шума (4) класе, 
површине 5.385m2 посједник општина 
Петрово 1/1, уписано у ПЛ број 382 к.о. 
Васиљевци, к.ч. број 3.292 Озрен, шуме (2) 
класе, површине 1.580m2 , к.ч. број 3376/1 
Озрен-хотел кафана, површине 1.177m2 , 
к.ч. број 3376/1 Озрен, ливаде (4) класе, 
површине 9.379m2, к.ч. број 3377 Озрен-
хотел кафана, површине 444m2, к.ч. број 
3380 Озрен-хотел кафана, површине 208 
m2, к.ч. број 3389 Озрен-приступни пут, 
површине 497m2, к.ч. број 3391 Озрен 
кућа, површине 51m2 и к.ч. број 3391 
Озрен, шуме (3) класе, површине 1.966m2, 
посједник општина Петрово 1/1, све 
уписано у ПЛ број 89/4 к.о. Петрово. 
 

Члан 2. 
         Некретнине из члана 1. ове одлуке, 
дају се на коришћење без накнаде, на 
период од три године. 
  

Члан 3. 
         Туристичка организација  „Петро-
во“ Петрово сносиће трошкове комунал-
них услуга као и друге трошкове који 
настану коришћењем некретнина из члана 
1.ове одлуке 
 

Члан 4. 
         Међусобна права и обавезе по ос-
нову коришћења некретнина из члана 1. 
ове одлуке ближе ће се регулисати угово-
ром. 
 

Члан 5. 
         Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-60/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

 

11. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 6. Одлуке о давању на 
управљање и кориштење објеката културе 
у општини Петрово ЈП-у „Центар за 
културу и образовање“ Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово“, број 4/13) 
и чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана  11.07.2013.  
године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 
ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 
          ДАЈЕ се сагласност за закључивање 
Уговора о коришћењу пословних простора 
без накнаде ЈП. „Центар за културу и 
образовање“ Петрово са Џудо клубом 
„Озрен“ Петрово, на вријеме од шест 
мјесеци. 
 

Члан 2. 
         Просторије које се уступају на ко-
ришћење без накнаде Џудо клуб „Озрен“ 
Петрово су просторије у Дому културе у 
Петрову и то: 

1.Простор број 15 на другом спрату-
сала за предавања, 106,33m2 

2.Простор број 16 на другом спрату-
техника, 4,20m2 

3.Простор број 17 на другом спрату-
техника, 4,20m2 

4.Простор број 8 на другом спрату-
предавач, 10,22m2 

5.Простор број 9 на другом спрату-
предавач, 11,04m2 

и заједничке просторије: 
1.Простор број 5 у приземљу-

ходник, 4,15m2 

2.Простор број 2 у приземљу-фоаје 
са гардеробом, 71,62m2 

3.Простор број 63 у приземљу-
пролаз, 4,07m2 

4.Простор број 61 у приземљу-
пролаз и степениште, 14,32m2 

5.Простор број 7 на првом спрату-
степениште, 14,32m2 

6.Простор број 10 на другом спрату-
ходник, 4,80m2 
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7.Простор број 11 на другом спрату-
предпростор, 2,63m2 

8.Простор број 12 на другом спрату-
WC, 2,22m2 

9.Простор број 13 на другом спрату-
предпростор, 2,61m2    

10.Простор број 14 на другом 
спрату-WC, 2,22m2. 
 

Члан 3. 
        ЈП „Центар за културу и образо-
вање“ Петрово ће са корисником простора  
Џудо клуб „Озрен“ Петрово закључити 
уговор из члана 1. ове Одлуке у складу са 
Одлуком о давању на управљање и ко-
риштење објеката културе у општини 
Петрово ЈП-у „Центар за културу и 
образовање“ Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“, број 4/13). 
 

Члан 4. 
         Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-61/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 2. Одлуке о поступку дава-
ња у закуп и на кориштење некретнина 
општине („Службени гласник општине 
Петрово“, број 14,05, 1/06 и 6/09), чланa 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана 11.07.2013.  године, дони-
јела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВ-

НОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ СЗР. 
“СТИКЕР“ ПЕТРОВО 

   

Члан 1. 
        За потребе обављања пословне дје-
латности СЗР. “СТИКЕР“ Петрово у влас-
ништву Тодоровић Невенке и Ђукић Дра-
гана из Петрова, даје се на коришћење дио 
објекта магацинског простора на Лужањку 
са извршеном промјене намјене у 

производни погон у површини од 235m2, 
означен као к.ч. број 3749 к.о. Петрово. 
 

Члан 2. 
      СЗР. “СТИКЕР“ Петрово даје се без 
накнаде право коришћења санитарних 
дијелова у сусједном објекту. 
 

Члан 3. 
       Пословни простор из члана 1.ове 
одлуке додјељује се на коришћење без 
накнаде, на период од три године. 
 

Члан 4. 
       СЗР. “СТИКЕР“ Петрово сносиће 
трошкове комуналних услуга и друге 
трошкове (ел.енергија, гријање, вода, од-
воз смећа и др.) који настану коришћењем 
пословног простора из члана 1.ове одлуке. 
 

Члан 5. 
       Међусобна права и обавезе по ос-
нову коришћења пословног простора из 
члана 1. ове одлуке ближе ће се регулисати 
уговором. 
 

Члан 6. 
       Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена  
у “Службеном  гласнику општине 
Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-62/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 2. Одлуке о поступку дава-
ња у закуп и на кориштење некретнина 
општине („Службени гласник општине 
Петрово“, број 14,05, 1/06 и 6/09), чланa 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана  11.07.2013.  године, дони-
јела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОС-
ЛОВНОГ  ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ 

КУД-у “КАКМУЖ“ КАКМУЖ 
   

Члан 1. 
        ДАЈУ се КУД-у „Какмуж“ Какмуж 
на привремено коришћење пословни 
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простор, просторије у којима је био 
смјештен „Клуб 98“, као дио објекта старе 
школе у Какмужу, изграђеног на парцели 
означеној као к.ч., број 1443/1 „Бара“ 
економско двориште од 5.086m2  и школа 
од 790m2   к.о. Какмуж. 

 

Члан 2. 
      Пословни простор из члана 1. ове 
одлуке даје се на коришћење без накнаде, 
на вријеме од три године. 
 

Члан 3. 
       КУД “Какмуж“ Какмуж сносиће 
трошкове комуналних услуга и друге 
трошкове који настану коришћењем пос-
ловног простора из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 4. 
       Међусобна права и обавезе по 
основу коришћења пословног  простора из 
члана 1. ове одлуке ближе ће се регулисати 
уговором између општине Петрово као 
даваоца и КУД „Какмуж“ Какмуж као 
корисника пословног простора. 
 

Члан 5. 
   Сва будућа улагања у опремање 
пословног простора из члана 1. ове одлуке 
од стране КУД-а „Какмуж“ Какмуж, биће 
записнички констатована. 
 

Члан 6. 
       Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена  
у „Службеном гласнику општине Петро-
во“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-63/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 6. Одлуке о давању на упра-
вљање и кориштење објеката културе у 
општини Петрово ЈП-у „Центар за културу 
и образовање“ Петрово („Службени глас-
ник општине Петрово“, број 4/13) и чланa 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана  11.07.2013.  године, дони-
јела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 
ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 
          ДАЈЕ се сагласност за закључивање 
Уговора о коришћењу пословних простора 
без накнаде ЈП „Центар за културу и 
образовање“ Петрово са Организациом за 
информисање, развој и сарадњу „ОЗ“ 
Петрово, на вријеме од шест мјесеци. 
 

Члан 2. 
         Просторије које се уступају на ко-
ришћење без накнаде Организацији за 
информисање, развој и сарадњу „ОЗ“  Пет-
рово су просторије у Дому културе у Пет-
рову и то: 

1.Простор број 32 на првом спрату-
библиотекарка, одмор, 26,97m2 

2.Простор број 33 на првом спрату-
приручна остава, 3,12m2  

и заједничке просторије: 
1.Простор број 25 на првом спрату-

степениште, 7,59m2 

2.Простор број 26 на првом спрату-
степенишни хол, 22,04m2 

3.Простор број 27 на првом спрату-
ходник 2,57m2 

4.Простор број 28 на првом спрату-
предпростор, 1,44m2 

5.Простор број 29 на првом спрату-
WC, 1,44m2 

6.Простор број 30 на првом спрату-
предпростор, 1,50m2 

7.Простор број 31 на првом спрату-
WC, 1,50m2 

 

Члан 3. 
 Организација за информисање, раз-
вој и сарадњу „ОЗ“ Петрово, дужна је да 
омогући несметан пролаз кориснику који 
користи простор број 34. на првом спрату. 
 

Члан 4. 
        ЈП „Центар за културу и обра-
зовање“ Петрово ће са корисником про-
стора Организациом за информисање, 
развој и сарадњу „ОЗ“ Петрово закључити 
уговор из члана 1. ове Одлуке у складу са 
Одлуком о давању на управљање и кориш-
тење објеката културе у општини Петрово 
ЈП-у „Центар за културу и образовање“ 
Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“, број 4/13). 
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Члан 5. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-64/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

15. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 6. Одлуке о давању на 
управљање и кориштење објеката културе 
у општини Петрово ЈП-у „Центар за 
културу и образовање“ Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово“, број 4/13) 
и чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 11.07.2013.  
године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 
ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 
          Даје се сагласност за закључивање 
Уговора о коришћењу пословних простора 
без накнаде ЈП „Центар за културу и 
образовање“ Петрово са Неформалном 
групом младих „Фитнес центар“ Петрово, 
на вријеме од шест мјесеци. 
 

Члан 2. 
         Просторије које се уступају на ко-
ришћење без накнаде Неформалној групи 
младих „Фитнес центар“ Петрово су 
просторије у Дому културе у Петрову и то: 

1.Простор број 3 на другом спрату-
Фоаје-салон, 90,75m2 

и заједничке просторије: 
1.Простор број 5 у приземљу-

ходник, 4,15m2 

2.Простор број 2 у приземљу-фоаје 
са гардеробом, 71,62m2 

3.Простор број 63 у приземљу-
пролаз, 4,07m2 

4.Простор број 61 у приземљу-
пролаз и степениште, 14,32m2 

5.Простор број 7 на првом спрату-
степениште, 14,32m2 

6.Простор број 10 на другом спрату-
ходник, 4,80m2 

7.Простор број 11 на другом спрату-
предпростор, 2,63m2 

8.Простор број 12 на другом спрату-
WC, 2,22m2 

9.Простор број 13 на другом спрату-
предпростор, 2,61m2    

10.Простор број 14 на другом 
спрату-WC, 2,22m2 

 

Члан 3. 
        ЈП „Центар за културу и образо-
вање“ Петрово ће са корисником простора 
Неформалном групом младих „Фитнес 
центар“ Петрово закључити уговор из 
члана 1. ове Одлуке у складу са Одлуком о 
давању на управљање и кориштење обје-
ката културе у општини Петрово ЈП-у 
„Центар за културу и образовање“ Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“, 
број 4/13). 
 

Члан 4. 
         Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-65/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи  (''Службени гласник 
Републике Српске'' број.101/04, 42/05 и 
118/05), члана 16. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике 
Српске број: 68/07 и 109/12), члана 8. 
Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник  Републике Српске'' 
број 25/03 и 41/03), чланa 37. Статута 
општине Петрово (''Службени гласник 
општине Петрово'' број 7/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 11.07.2013.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА  У JУ „ЦЕНТР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
            Расписује се јавни конкурс за избор 
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и именовање  Управног одбора  у ЈУ 
„Центар за социјални рад“  Петрово. 
 

Члан 2. 
            Општи услови за избор и име-
новање из  члана 1. ове одлуке прописани 
су  Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 25/03 и 41/03) . 
            Посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање из члана 1. ове одлуке  
утврђени су Одлуком о утврђивању кри-
терија за избор и именовање чланова 
Надзорног одбора у ЈП „Центар за културу 
и образовање“ Петрово, чланова Управног 
одбора у Народној библиотеци у Петрову и 
Управног одбора у Центру за социјални 
рад Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“, број 13/05 и 11/07)  
 

Члан 3. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на период од четири године. 
 

Члан 4. 
            Јавни конкурс из члана 1. ове од-
луке биће објављен у ''Службеном глас-
нику Републике Српске '' и  дневном листу 
доступном најширој јавности. 
 

Члан 5. 
            Јавни конкурс остаје отворен 15 
дана од дана последњег објављивања у 
гласилу из члана  4. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
            Поступак избора, укључујући прег-
лед приспјелих пријава на конкурс и 
утврђивање листе приоритета-ранг листе 
кандидата у складу са  законом спроводи 
Комисија за избор Управног одбора  
Народне библиотеке у Петрову и Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад 
Петрово.  

 

Члан 7. 
            Одлука ступа на снагу  наредног да-
на од дана  доношења  а биће објављена  у 
''Службеном гласнику општине Петрово '' 
и огласној плочи општине. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-66/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

 

17. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број.101/04, 42/05 и 
118/05), члана  16.  Закона о систему јав-
них служби (''Службени гласник Репуб-
лике Српске број: 68/07 и 109/12), члана 
55. став 4. и 6. Закона о библиотечкој 
делатности (Службени гласник РС, бр. 
52/01, 39/03 и 112/08) члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени 
гласник  Републике Српске'' број 25/03 и 
41/03),  чланa 37. Статута општине Петро-
во (''Службени гласник општине Петрово'' 
број 7/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 11.07.2013.  го-
дине, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
ПЕТРОВО   

 

Члан 1. 
            Расписује се јавни конкурс за избор 
и именовање  Управног одбора  Народне 
библиотеке Петрово. 
 

Члан 2. 
            Општи услови за избор и имено-
вање из  члана 1. ове одлуке прописани су  
Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 25/03 и 41/03) . 
            Посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање из члана 1. ове одлуке  
утврђени су Одлуком о утврђивању кри-
терија за избор и именовање чланова 
Надзорног одбора у ЈП „Центар за културу 
и образовање“ Петрово, чланова Управног 
одбора у Народној библиотеци у Петрову и 
Управног одбора у Центру за социјални 
рад Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“, број 13/05 и 11/07). 
 

Члан 3. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на период од четири године. 
 

Члан 4. 
            Јавни конкурс из члана 1. ове 
одлуке биће објављен у ''Службеном глас-
нику Републике Српске '' и  дневном листу 
доступном најширој јавности. 
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Члан 5. 
            Јавни конкурс остаје отворен 15 
дана од дана последњег објављивања у 
гласилу из члана  4. ове одлуке. 

 

Члан 6. 
            Поступак избора, укључујући прег-
лед приспјелих пријава на конкурс и 
утврђивање листе приоритета-ранг листе 
кандидата у складу са  законом спроводи 
Комисија за избор Управног одбора  
Народне библиотеке у Петрову и Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад Пет-
рово.  
 

Члан 7. 
            Одлука ступа на снагу  наредног 
дана од дана  доношења  а биће објављена  
у ''Службеном гласнику општине Петрово 
'' и огласној плочи општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-67/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

18. 
На основу члана 30. алинеја 8. За-

кона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'' број.101/04, 
42/05 и 118/05), члана  18.  Закона о сис-
тему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске број: 68/07 и 109/12), 
члана 8. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник  Републике Српске'' 
број 25/03 и 41/03), чланa 37. Статута 
општине Петрово (''Службени гласник 
општине Петрово'' број 7/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 11.07.2013.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  
ДИРЕКТОРА И УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН''  ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
            Расписује се јавни конкурс за избор 
и именовање  директора и Управног одбо-
ра  ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово. 
 

Члан 2. 
            Општи услови за избор и имено-
вање из  члана 1. ове одлуке прописани су  
Законом о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 25/03 и 41/03 ) . 
            Посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање из члана 1. ове одлуке  
утврђени су Статутом ЈЗУ Дом здравља 
''Озрен'' Петрово. 
 

Члан 3. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на период од четири године. 
 

Члан 4. 
            Јавни конкурс из члана 1. ове одлу-
ке биће објављен у ''Службеном гласнику 
Републике Српске'' и дневном листу дос-
тупном најширој јавности. 
 

Члан 5. 
            Јавни конкурс остаје отворен 15 
дана од дана последњег објављивања у 
гласилу из члана  4. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
            Поступак избора, укључујући прег-
лед приспјелих пријава на конкурс и 
утврђивање листе приоритета-ранг листе 
кандидата у складу са  законом спроводи 
Комисија за избор директора и Управног 
одбора  ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петро-
во. 

 

Члан 7. 
            Одлука ступа на снагу  наредног да-
на од дана  доношења  а биће објављена  у 
''Службеном гласнику општине Петрово'' и 
огласној плочи општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-68/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

19. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 348. став 6. Закона о ствар-
ним правима („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09 и 
95/11) и чланa 37. Статута општине Пет-
рово (''Службени гласник општине Петро-
во'' број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 11.07. 
2013.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ПРОДАЈИ  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 1. 
           Општина Петрово приступа продаји  
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пословног простора, у објекту Дома кул-
туре у  Петрову, изграђеног на парцели 
означеној као к.ч. број 3688/3 „Суво 
Поље“, уписано у  Посједовни лист број 89 
к.о. Петрово, што по старом премјеру 
одговара парцели број 155/113 „Суво По-
ље“ уписано у з.к. уложак број 532 к.о. 
Брђани, са правом својине 1/1, површине 
58,37m2. 
           Продаја пословног простора се врши 
путем јавног позива за достављање понуда 
за куповину пословног простора рас-
писаног од стране Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове 
Бања Лука, број 21.01/052-319/13 од 01.07. 
2013.године, објављеног дана 06. и 07. јула 
2013.године у дневном листу „Глас Срп-
ске“. 
 

Члан 2. 
           Продајна цијена пословног простора 
из члана 1. ове одлуке износи 1.500,00 
КМ/m2. 
      У цијену из претходног става овог 
члана урачунати су трошкови привођења 
намјени пословног простора у складу са 
тачком 3.2. Јавног позива из члана 1. став 
2. ове одлуке, а који могу износити 
највише до 100,00КМ/m2. 
 

Члан 3. 
           Исплата продајне цијене ће се из-
вршити у цјелости по закључењу уговора. 
 

Члан 4. 
           Овлашћује се Начелник општине 
Петрово да по окончању поступка закључи 
Уговор о купопродаји, а по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаш-
тва Републике Српске - сједиште замјеника 
у Добоју. 
 

Члан 5. 
  Трошкове израде нотарске исправе 
сноси купац. 

 

Члан 6. 
Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а бит ће  објављена 
у „Службеном гласнику општине Пет-
рово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-72/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

20. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 6. Одлуке о давању на 
управљање и кориштење објеката културе 
у општини Петрово ЈП-у „Центар за 
културу и образовање“ Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово“, број 4/13) 
и чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 11.07.2013.  
године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 
ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 
          Даје се сагласност за закључивање 
Уговора о коришћењу пословног простора 
без накнаде ЈП „Центар за културу и 
образовање“ Петрово са Колом српских 
сестара Света „Марија Магдалина“ Пет-
рово, на вријеме од шест мјесеци. 
 

Члан 2. 
         Простор који се даје на коришћење 
без накнаде Колу српских сестара Света 
„Марија Магдалина“ Петрово су прос-
торије у Дому културе у Петрову и то: 

1.Простор број 4 на првом спрату-
канцеларија, 17,42m2 

и заједничке просторије: 
1.Простор број 5 у приземљу-ход-

ник, 4,15m2 

2.Простор број 2 у приземљу-фоаје 
са гардеробом, 71,62m2 

3.Простор број 63 у приземљу-
пролаз, 4,07m2 

4.Простор број 61 у приземљу-
пролаз и степениште, 14,32m2 

5.Простор број 3 на првом спрату-
клуб младих, 58,90m2 

6.Простор број 10 на првом спрату-
ходник, 5,04m2 

7.Простор број 11 на првом спрату-
предпростор, 2,28m2 

8.Простор број 12 на првом спрату-
WC, 2,22m2 

9.Простор број 13 на првом спрату-
предпростор, 2,28m2    

10.Простор број 14 на првом 
спрату-WC, 2,22m2 
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Члан 3. 
        ЈП „Центар за културу и обра-
зовање“ Петрово ће са корисником прос-
тора Колом српских сестара Света „Марија 
Магдалина“ Петрово закључити уговор из 
члана 1. ове Одлуке у складу са Одлуком о 
давању на управљање и кориштење обје-
ката културе у општини Петрово ЈП-у 
„Центар за културу и образовање“ Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“, 
број 4/13). 

 

Члан 4. 
         Одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“.                                                                                  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-73/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

21. 
На основу члана 57. алинеја 1. 

Пословника Скупштине општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петров'' 
број: 10/05, 7/07 ), а у вези са чланом 125. 
став 2. под г. Закона о основном обра-
зовању и васпитању (''Службени гласник 
Републике Српскед'' број:74/08, 71/09, 
104/11 ), чланом 7. Правилника о избору и 
раду школског одбора („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 7/09), Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 11.07.2013. године, утврдила је  сле-
дећи  

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 
члана Школског одбора О.Ш.  

''Свети Сава'' Какмуж 
 

            За члана Школског одбора Основне 
школе ''Свети Сава'' Какмуж, испред  Опш-
тине Петрово као јединице локалне са-
моуправе предлаже  се : 

1. Зорица (Миленко) Симић, еко-
номски техничар из Какмужа. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
            Законом о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 74/08, 71/09) у члану 1215. 
став 2. под г. прописано је да школски 
одбор  школе има седам чланова, које за 
јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, од којих једног члана на 
приједлог јединице локалне заједнице. 

Правилником о избору и раду школ-
ског одбора („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 7/09) у члану 5. про-
писано је да за члана школског одбора 
може бити изабрано лице које има најмање 
срењу стручну спрему, док је у члану 8. 
истог подзаконског акта прописано да члан 
школског одбора у школи у име јединице 
локалне самоуправе може бити лице које 
има пребивалиште на подручју јединице 
локалне самоуправе, односно града. 

У складу са чланом 125. сдтав 7. 
Закона о основном образовању и васпи-
тању, члан школског одбора може бити 
лице са најмање средњом стручном 
спремом. Истим чланом у ставу 8. тог 
законског прописа прописано је да чла-
нови школског одбора не могу бити лица 
која у истој школи обављају послове: 

а) директора, 
б) помоћника директора, 
в) секретара и 
г) рачуновође. 
Истовјетну забрану садржи и члан 

13. став 1. Правилника о избору и раду 
школског одбора. У ставу 2. истог члана 
истог подзаконског акта прописано је да 
члан школског одбора не може бити лице 
које је у родбинској вези, до трећег 
кољена, са било којим чланом школског 
одбора, директором, помоћником дирек-
тора, секретаром или рачуновођом школе у 
којој се школски одбор бира, а у ставу 3. 
тог прописа да члан школског одбора не 
може бити лице чији би избор био у 
супротности са Законом о спречавању су-
коба интереса у органима власти Републи-
ке Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 73/08). 

Како Зорица (Миленко) Симић  из 
Какмужа испуњава услове из члана: 5. и 8. 
а нема смретњи из члана 13. Правилника о 
избору и раду школског одбора, односно 
испуњава услове из члана 125.став 7. 
Закона о основном образовању и васпи-
тању, а њен избор не би био у супротности 
са  Законом о спречавању сукоба интереса 
у органима власти Републике Српске, ци-
јенећи стручну спрему и искуство , одлу-
чено је као у тачки 1.  овог приједлога. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-74/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 
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22. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 
118/05), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непо-
кретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 
17/06), Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 11.07.2013. годи-
не, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРО-
ВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ  
НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНА 

 
Члан 1. 

 Именује се Комисија за провођење 
јавног надметања (лицитације) за продају 
непокретности-стана у згради П+1 у Пет-
рову у саставу: 

1. Јулијана Иличић, предсједник ко-
мисије,   
     Бранислав Михајловић, замјеник 
предсједника комисије, 

2. Драженка Максимовић, члан,  
    Зоран Стјепановић, замјеник чла-

на, 
3. Младен Томић, члан,        
    Жељко Ђурић, замјеник члана.  

 

Члан 2. 
 Комисија у наведеном саставу је 
дужна да проведе поступак продаје непо-
кретности у складу са одредбама Закона о 
стварним правима и Одлуком о продаји 
непокретности-стана. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-111-21/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

23. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05), а у вези са чланом  9. Закона о 
министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени гла-
сник Републике Српске'' број: 25/03, 
41/03), члана 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 11.07.2013 
године, донијела  је 
                                                                                           

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  
И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  У ПЕТРОВУ И 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД  ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за избор и 

именовање Управног одбора Народне 
библиотеке у Петрову и Управног одбора 
ЈУ Центар за социјални рад Петрово, у 
саставу: 

1. Јулијана Иличић    - предсједник; 
2. Зоран Стјепановић      - члан; 
3. Жељко Ђурић              - члан; 
4. Бошко Васић                - члан; 
5. Обрад Пушељић          - члан. 

 

Члан 2. 
Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да по истеку јавног конкурса за 
избор и именовање Управног одбора 
Народне библиотеке Петрово и Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад 
Петрово изврши: контролу благовреме-
ности и потпуности пријава поднесених по 
јавном конкурсу, контролу испуњавања 
тражених општих и посебних услова, 
састави листу са ужим избором најбољих 
кандидата који испуњавају услове за 
именовање, изврши интервјуе са кандида-
тима који уђу у ужи избор те на основу 
резултата интервјуа утврди редослед кан-
дидата за оглашену позицију и исти дос-
тави Скупштини општине Петрово на даље 
поступање. 

 

Члан 3. 
            Поступак из претходне тачке ове 
одлуке комисија је дужна спровести у року 
15. дана од дана истека јавног конкурса . 
 

Члан 4. 
            Комисија из тачке 1. ове одлуке је 
привремено радно тијело Скупштине опш-
тине Петрово и окончањем посла из члана 
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2. ове одлуке има се сматрати распуш-
теним. 
 

Члан 5. 
            Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-22/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

24. 
            На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05), 
а у вези са чланом 9. Закона о мини-
старским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03, 
41/03), члана 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 11.07.2013. 
године, донијела  је 
 
                                                                                           

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  
ДИРЕКТОРА  И  УПРАВНОГ ОДБОРА                 

ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за избор дире-

ктора и Управног одбора ЈЗУ. Дом 
здравља ''Озрен''. Петрово, у саставу: 

1. Драган Стјепановић - предсједник; 
2. Младен Ристић          - члан; 
3. Славојка Стефановић - члан; 
4. Драгана Дујковић      - члан; 

      5.  Радован Катанић             - члан. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да по истеку јавног конкурса за 
избор и именовање Директора и чланова 
Управног одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Оз-
рен'' Петрово изврши: контролу благовре-
мености и потпуности пријава поднесених 
по јавном конкурсу,  контролу испуњавања 
тражених општих и посебних услова, 
састави листу са ужим избором најбољих 
кандидата који испуљавају критерије за 
именовање,изврши улазне интервјуе са 
кандидатима који уђу у ужи избор те на 
основу резултата интервјуа утврди 
редослед кандидата за оглашене позиције 

и исти достави Скупштини општине Пет-
рово на даље поступање. 

 

Члан 3. 
            Поступак из претходног члана ове 
одлуке комисија је дужна спровести у року 
15. дана од дана истека јавног конкурса . 
 

Члан 4. 
            Комисија из члана 1. ове одлуке је 
привремено радно тијело Скупштине опш-
тине и окончањем посла из члана 2. одлуке 
има се сматрати распуштеним. 
 

Члан 5. 
Oдлука ступа на снагу наредног 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                               
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-23/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

25. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05, и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Пет-
рово“ број 17/06) и члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 10/05 и 
7/07), а након разматрања захтјева за изда-
вање сагласности на издавање претходне 
водне сагласности са допуњеном докумен-
тацијом од стране „ЕЕХ ХИДРОЕНЕР-
ГИЈА“ д.о.о. Грачаница, Скупштина опш-
тине Петрово, на редовној сједници одр-
жаној дана 11.07.2013.године, донијела је 
сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

I 
Општина Петрово подржава  инвес-

титоре који на било који начин својим 
радом позитивно дјелују на живот и развој 
локалне заједнице, а и шире. 

 

II 
Општина Петрово даје сагласност 

за издавање претходне водне сагласности 
неопходне у поступку прибављања дозвола 
за кориштење хидропотенцијала ријеке 
Спрече, тј. за изградњу проточне мини 
хидроелектране на ријеци Спречи на ло-
калитету у Доњој Ораховици, инвеститору 
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„ЕЕХ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Грача-
ница, али све планиране активности морају 
бити уз сагласност Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске. 

Сва пројектна документација и 
евентуално дате сагласности на исту, мо-
рају дати гаранцију у погледу квалитетног 
коришћења простора и то: 

1.пошто је Просторним планом 
општине Петрово, земљиште поред ријеке 
Спрече у Петрову намијењено као пољо-
привредне површине, пројектовано рјеше-
ње мора дати гаранцију да изградња мини 
хидроелектране неће утицати на квали-
тетно кориштење пољопривредних повр-
шина,  

2.изградња уставе – мини хидро-
електране, ни на који начин не смије 
угрозити проток воде и у том циљу 
тражимо да Инвеститор о свом трошку 
изврши уређење обале и корита ријеке 
Спрече и исто константно одржава током 
цијелог периода рада мини хидроелек-
тране, а у случају престанка рада да 
поруши уставу како не би дошло до 
нагомилавања материјала у ријеци што би 
проузроковало излијевање воде.  

3. да се изврши једанко уређење и  
лијеве и десне обале ријеке у висинском 
смислу у дужини најмање 700 m, како не 
би долазило до изливања воде у случају 
повећаног дотока воде у кишном периоду; 
 

III 
Поред напријед наведеног, тражимо 

од Инвеститора да се лично ангажује на 
изналажењу финансијских средстава за 
реконструкцију дијела урушеног моста на 
ријеци Спречи на путу Петрово -Орахо-
вица Доња, како би се обезбиједио несме-
тан проток воде и смањила могућност 
плављења околног простора.  

 

IV 
Општина Петрово инсистира да у 

поступку издавања еколошке дозволе, а 
прије издавања дозволе за рад мини 
хидроелектарне, на територији општине 
Петрово буде одржана јавна расправа о 
утицају  пројекта на животну средину, 
чиме би се евентуално отклониле сумње о 
штетном утицају истог. 

 

V 
Током кориштења воде у сврху 

производње електричне енергије, од Инве-

ститора очекујемо да у координацији са 
општином Петрово и опћином Грачаница 
ради на уређењу корита ријеке Спрече и 
унапређењу заштите животне средине. 
 

VI 
Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у „Службеном гласнику општине 
Петрово“ 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-38/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

26. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
стању у области пољопривреде и задру-
гарства на подручју општине Петрово, 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 11.07.2013. године донијела 
је 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о стању у 
области пољопривреде и задругарства на 
подручју општине Петрово, број: 03-30-1-
95/13 од 18.06.2013. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-013.2-40/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

27. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
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рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
упису ученика у први разред основних 
школа за школску 2013/2014. годину, Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 11.07.2013. године донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о упису ученика 
у први разред основних школа за школску 
2013/2014. годину, број: 03-30-1-90/13 од 
11.06.2013. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-41/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

28. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник Општине Петрово“ 
број: 17/06), члана 134. Пословника Ску-
пштине општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
стању привреде на подручју општине Пет-
рово, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 11.07.2013. године 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово тра-
жи од Владе Републике Српске да у 
функцији Скупштине акционара УТРЦ 
„Терме-Озрен“ ад. Какмуж - Петрово 
изврши и у регистру привредних субјеката 
код Окружног привредног суда у Добоју 
изврши упис усклађивања аката предузећа 
са Законом о привредним друштвима, 
дјелатности у складу са Уредбом о класи-
фикацији дјелатности Републике Српске, 
као и промјену лица овлашћеног за 

заступање друштва, те да по упису тих 
података предузме мјере и активности на 
приватизацији државног капитала у том 
предузећу у складу са Законом о продаји 
државног капитала у предузећима. 
 

II 
 Закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-42/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

29. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Извјештајa о 
давању у закуп и на кориштење нек-
ретнина општине и начину управљања 
имовином општине, Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 11.07. 
2013. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

І 
Скупштина општине усваја Извјеш-

тај о давању у закуп и на кориштење 
некретнина општине и начину управљања 
имовином општине, број  05/1-36-1-34/13 
од 25.06.2013. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

ІІ 
 Оваj закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у «Службеном гласнику општине 
Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-43/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

30. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
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рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Извјештајa о 
стању и третману додијељених средстава 
војне имовине, Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 11.07. 
2013. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

І 
Скупштина општине усваја Извјеш-

тај о стању и третману додијељених сред-
става војне имовине, број  02-014-2-207/13 
од 02.07.2013. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

ІІ 
 Оваj закључак ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављен у «Службеном гласнику општине 
Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-44/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

31. 
           На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 19. став 1. тачка 3. Закона о 
систему јавних служби („Службени гла-
сник Републике Српске“ број 68/07 и 
109/12), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о 
раду ЈУ. „Центар за социјални рад“ Пет-
рово за 2012. годину, Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 11.07. 
2013. године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај о раду ЈУ. „Центар за социјални 
рад“ Петрово за 2012. годину, број 02-530-
185/13 од 06.06.2013. године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наред- 

ног дана од дана доношења, а биће 
објављен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-45/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 

32. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
стању привреде на подручју општине 
Петрово, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 11.07.2013. године 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о стању прив-
реде на подручју општине Петрово, број 
02-014-2-210/13 од 03.07.2013. године и 
прихвата је. 
 

II 
 Скупштина општине Петрово суге-
рише Пореској управи Републике Српске 
да као повјерилац у складу са Законом о 
стечајном поступку - Пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 26/10) код Окружног привредног суда 
у Добоју поднесе приједлог за отварање 
стечајног поступка над привредним дру-
штвима која дужи период  не измирују 
обавезе по основу јавних прихода, и то код 
Акционарског друштва „Кока-Озрен“ Ка-
рановац, „Озрентранс“ Сочковац, „Ветери-
нарска станица“ Петрово и других. 
 

ІІІ 
 Закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-013.2-46/13 
Датум: 11.07.2013.  
_______________________________________________________ 
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33. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 
О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 500,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто 416128-Tекуће помоћи грађанима у 
натури ( организациони код (00380130), 
период јуни 2013.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: 02-014-1-161/13 
Датум: 24.06.2013. 

_________________________________________________________________________________________ 

 34. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 400,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто 412943-Расходи за Видовдански тур-
нир (организациони код (00380130), пе-
риод јуни 2013.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: 02-014-1-165/13 
Датум: 24.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

 35. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 2.000,00 КМ, са 
конта број 415219 – Остале непоменуте 
организације на конто 415213-Општински 
спортски савез – „Планинарски маратон 
2013“ (организациони код (00380130), пе-
риод јуни 2013.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: 02-014-1-168/13 
Датум: 28.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

 36. 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
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код 00380130), у износу од 1.200,00 КМ, са 
конта број 412950 – Расходи по судским 
рјешењима на конто 412113-Расходи за 
закуп складишног простора (организацио-
ни код 00380130), период јуни 2013. 
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: 02-014-1-175/13 
Датум: 03.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

 37. 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу 700,00 КМ, са 
конта број 412950 – Расходи по судским 
рјешењима на конто 412510-Расходи за 
текуће одржавање зграда ( организациони 
код 00380130), период јули 2013.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: 02-014-1-177/13 
Датум: 05.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

 38. 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 

118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) за мјесец  јуни  2013.године, 

са конта 412999 - Омладински пар-
ламент                                         1.000,00 КМ 

на конто 415217 - Помоћи непро-
фит. орг. и удружењим ОШ „Вук Караџић“ 
Петрово                                      1.000,00 КМ 

 

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: 02-014-1-154/13 
Датум: 17.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

 39. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Репу-
блике Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) 
и члана 56. Статута општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), 
начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) у износу од 300,00 КМ, са 
конта број 412999 - Остали непоменути 
расходи на конто 413911 - Расходи за 
затезне камате (организациони код 
(00380130) период  јули  2013. 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  
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Службеном гласнику општине Петрово. 
 

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

Број: 02-014-1-184/13 
Датум: 15.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

 40. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) у износу од 7.020,00 КМ, са 
конта број 513718 - Пројектна докумен-
тација на  конто 511191 - Изградња водо-
вода (организациони код (00380130) пе-
риод  јули  2013. године. 

       

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду и финансије.  
                                                                              

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

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

Број: 02-014-1-187/13 
Датум: 16.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

 41. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05),члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Пет-
рово“, број 17/06) начелник општине Пет-
рово  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ  
 

Члан 1. 
 Именује се комисија за примопре-
дају основних средстава, ситног инвентара 
и документације у саставу: 

1. Арсенић Мирјана, предсједник, 
2. Татомировић Јован, члан, 

3. Јовановић Милица, члан, 
4. Трипуновић Мирјана, члан, 
5. Трифковић Небојша, члан. 

 

Члан 2. 
 Задатак комисије је да сачини за-
писник о примопредаји основних сред-
става, ситног инвентара и документације 
од радника који су прогашени технолош-
ким вишком и исти доставе начелнику 
Одјељења за Општу управу. 
 

Члан 3. 
 Ово рјешењеступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у Службеном 
гласнику општине Петрово. 
                                            

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

Број: 02-014-4-23/13 
Датум: 06.06.2013.  
_______________________________________________________ 

42. 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“, број 17/06), а у вези са чланом 6. 
Програма подстицаја привреде и запош-
љавања на простору општине Петрово у 
2013. години („Службени гласник општине 
Петрово“, број 4/13) начелник општине  
доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 
1. Именује се Комисија за преглед, 

оцјену и рангирање пријава по јавном 
конкурсу расписаног ради додјеле непов-
ратних новчаних средстава за набавку 
основних средстава занатско-предузет-
ничким радњама и запошљавање незапос-
лених радника са евиденције Завода за 
запошљавање у Петрову, у саставу: 

- Зоран Стјепановић, предсједник 
комисије, 

- Весна Петровић, члан, 
- Владо Симић, члан. 

 2. Задатак комисије је да пргледа, 
оцијени и рангира пријаве по јавном кон-
курсу, достави начелнику  општине ранг 
листу са образложењем за сваког подно-
сиоца, приједлог рјешења о испуњености 
услова за све подносиоце пријава а за 
подносиоце који испуњавају услове за 
додјелу средстава сачини приједлог уго- 
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вора. 
 3. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

О б р а з ло ж е њ е 
 Програмом подстицаја привреде и 
запошљавања на простору општине Пет-
рово у 2013. години („Службени гласник 
општине Петрово“, број 4/13) планирана су 
новчана средства ради подстицаја набавке 
основних средстава  за занатско-предузет-
ничку дјелатност и подстицај за запош-
љавање  незапослених радника који се на-
лазе на евиденцији  Завода за запошља-
вање. Чланом 6. Програма начелник 
општине је овлаштен да именује комисију 
ради провођења истог, па се поступило као 
у диспозитиву  овог Рјешења. 
                           

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

 

Број: 02-014-4-26/13 
Датум: 14.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

43. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у складу са чланом 26. Закона о 
попису становништва, домаћинстава и 
станова у Босни и Херцеговини 2013. го-
дине („Службени гласник БиХ”, број 10/12 
и 18/13), чланом 7. став 1. Закона о 
организацији и спровођењу пописа станов-
ништва, домаћинстава и станова 2013. 
године у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“ број 70/12 и 
39/13) и Процедурама за избор пописних 
органа и особља које ће бити ангажовано у 
попису становништва, домаћинстава и ста-
нова у БиХ у 2013. години, члана 56. 
Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06), 
Начелник општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРО-
ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ЧЛА-

НОВА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 
Именује се Комисија за спровођење 

поступка за избор чланова пописне коми-
сије општине петрово, у саставу: 

1. Томић Младен, - предсједник, 
2. Зоран Стјепановић, - члан, 
3. Иличић Јулијана, - члан. 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије из члана 1. овог 

рјешења јесте да након истека јавног 
огласа за избор чланова пописне комисије 
општине Петрово, изврши контролу благо-
времености и потпуности пријава, изврши 
бодовање кандидата за члана пописне ко-
мисије, на основу тога уради писани извје-
штај са извршеном класификацијом канди-
дата на оне који испуњавају услове тра-
жене јавним огласом  и на оне који не ис-
пуњавају услове, те да на основу тих 
података сачини ранг листу кандидата. 
 

Члан 3. 
Ранг листу кандидата дужна је дос-

тавити  Скупштини општине Петрово на 
усвајање. 

Члан 4. 
Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено 
у „Службеном гласнику општине Пет-
рово“. 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-4-24/13 
Датум: 10.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

44. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у складу са чланом 26. Закона о 
попису становништва, домаћинстава и ста-
нова у Босни и Херцеговини 2013. године 
(„Службени гласник БиХ”, број 10/12 и 
18/13), чланом 7. став 1. Закона о орга-
низацији и спровођењу пописа становни-
штва, домаћинстава и станова 2013. године 
у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“ број 70/12 и 39/13) и 
Процедурама за избор пописних органа и 
особља које ће бити ангажовано у попису 
становништва, домаћинстава и станова у 
БиХ у 2013. години и члана 56. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“, број 17/06), Начелник 
општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУ-
ПКА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОПИСНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 
У Рјешењу именовању  Комисије за  
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спровођење поступка за избор чланова по-
писне комисије општине Петрово, број 02-
014-4-24/13 од 10.06.2013. године, у члану 
1. тачка 1. мијења се и гласи 

1. Ђурић Жељко - предсједник. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 
објављено у „Службеном гласнику општи-
не Петрово“. 

 

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

 

Број: 02-014-4-25/13 
Датум: 12.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

45. 
На основу члана 1. став 3 . и члана 

19. став 1., у вези члана 47 . Закона о јав-
ним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени   гласник БиХ“, број 49/04 ), у 
смислу члана 1. Правилника о измјени 
Правилника о поступку Директног спора-
зума  („Сл . гласник БиХ“ , број 53 / 06 и 
20/09), сходно члану 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („ Сл . гласник РС“, 
број 101/04), те члану 56 . став  1., алинеја  
2., Статута општине Петрово („Сл.  
гласник општине Петрово “,  број  17/06) , 
Начелник општине Петрово , д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за 

вршење услуга: „Друга фаза израде Стра-
тешког плана развоја Општине Петрово за 

период 2013 – 2018  година“ 
 

Члан 1. 
ОДОБРАВА СЕ покретање  посту-

пка јавне набавке за вршење услуга: „Дру-
га фаза израде Стратешког плана развоја 
Општине Петрово за период 2013 – 2018  
година“. 

  

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се Директним споразумом, у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), 
те осталим подзаконским актима из 
области Јавних набавки. 

 

Члан 3. 
 

Процјењена вриједност ове набавке 

износи 3.000,00 КМ, са ПДВ – ом. Сред-
ства за набавку из члана 1 . ове Одлуке 
обезбијеђена су реалокацијом средстава из 
буџетске резерве са конта 372000 у  Буџету 
општине Петрово ,  на  конто број : 513718 
- Стратешки план развоја општине Пет-
рово. 

 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 
Петрово и Административна служба опш-
тине Петрово. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 

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

Број: 02-014-7-62/13 
Датум: 07.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

46. 
На основу члана 7.  став 2 . Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл .  гласник БиХ“ , број 49/04), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о при-
мјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“ 03 / 05 ), сходно члану 
72 . Став 3 .  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
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 услуга у поступку Дирек-

тног споразума: „Друга фаза израде Стра-
тешког плана развоја општине Петрово  

за период 2013 – 2018 . година “ 
 

I 
Именује се Комисија за јавне набав-

ке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача услуга у поступку 
Директног споразума: „Друга фаза израде 
Стратешког плана развоја општине  Пет-
рово за период 2013 - 2018. година“, у 
следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник комисије; 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан комисије и 
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3. Жељко Ђурић, дипл. економиста  
- члан комисије. 

Секретар Комисије: 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  

14.06.2013. године, у 12:15 часова, у про-
сторијама општине Петрово.   

       
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-63/13 
Датум: 07.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

47. 
На основу члана 1. став 3 . и члана 

19. став 1., у вези члана 47. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени   гласник БиХ“, број 49/04), у 
смислу члана 1. Правилника о измјени 
Правилника о поступку Директног спора-
зума  („Сл. гласник БиХ“, број 53/06 и 
20/09), сходно члану 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 101/04), те члану  56. став  1., алинеја  
2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово “,  број  17/06), На-
челник општине Петрово , д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за 
вршење услуга: „Испитивање бунара у 
општини Петрово, к . о . Карановац“ 

 

Члан 1. 
ОДОБРАВА СЕ покретање  поступ-

ка јавне набавке за вршење услуга: „Ис-
питивање бунара у општини Петрово , к.о. 
Карановац 

 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се Директним споразумом, у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), 

те осталим подзаконским актима из обла-
сти Јавних набавки. 

 

Члан 3. 
Процјењена вриједност ове набавке 

износи 6.000,00 КМ. Средства за набавку 
из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена из Бу-
џета општине Петрово,  са конта 412790   - 
Расходи за остале стручне услуге. 

 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пет-
рово и Административна служба општине 
Петрово. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 

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

Број: 02-014-7-65/13 
Датум: 11.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

48. 
На основу члана 7.  став 2 . Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл.  гласник БиХ“, број 49/04) , у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о при-
мјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72 . Став 3.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
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 услуга у поступку Директ-

ног споразума: „Испитивање бунара у 
општини Петрово, к.о. Карановац“ 

 

I 
Именује се Комисија за јавне набав-

ке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача услуга у поступку Ди-
ректног споразума: „Испитивање бунара у 
општини Петрово, к.о. Карановац“, у сле-
дећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник комисије; 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан комисије и 
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3. Драженка Максимовић, дипл 
инж.геологије  - члан комисије. 
Секретар Комисије: Жељко Томић, дипл. 
економиста. 

 

II 
Задатак чланова комисије је да извр-

ши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

18.06.2013. године, у 12:15 часова, у 
просторијама општине Петрово. 

         
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-67/13 
Датум: 11.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

49. 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 56. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине  Петрово“  
број 17/06),  те члана 2. Одлуке о изради 
Стратешког плана развоја општине Петро-
во за  период 2013-2018. године  („Службе-
ни гласник општине Петрово“  број 12/11), 
Начелник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ТИМА 
(на изради Стратешког плана развоја 

општине Петрово за период  
2013-2018. године) 

 

 (I)  

У Општински развојни тим који ће 
водити активности на изради Стратешког 
плана развоја  општине Петрово за период 
2013-2018. године именујем: 

1. Жељко Ђурић, дипл. екон., начел-
ник Oдјељења за привреду и финансије – 
координатор тима, 

2. Зоран Стјепановић, дипл. екон., 
предсједник Скупштине Општине Петрово 
– члан тима и замјеник координатора тима, 

3. Младен Томић, дипл. екон., пот- 

предсједник Скупштине општине Петрово 
– члан тима, 

4. Драженка Максимовић, дипл. инг. 
геологије, начелница Одјељења за прос-
торно уређење и стамбено-комуналне пос-
лове – члан тима, 

5. Јулијана Иличић, дипл. правник, 
начелница Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности – члан тима 

6. Небојша Трифковић, дипл. инж. 
пољопривреде, самостални стручни сарад-
ник – члан тима 

7. Младен Ристић, дипл. инж. геоло-
гије, представник привредника општине – 
члан тима 

8. Зоран Б. Васић, представник НВО 
сектора – члан тима 

9. Владо Р. Симић, стручни сарадник 
за локални економски развој – члан тима 

  

(II) 

Задатак именованог тима је: 

- координација рада и послова на на 
изради Стратешког  плана развоја општине 
Петрово за  период 2013-2018. године (у 
даљем тексту: Стратегија 2013-2018.) са 
руководством општине Петрово и Адми-
нистративном службом општине Петрово 
у цјелини, Партнерском групом за развој и 
уговореним консултантима на изради 
Стратегија 2013-2018., 

- прикупљање, анализа и обрада ре-
левантних података за израду и учешће у 
изради  Стратегије 2013-2018. у свим сег-
ментима, 

- ажурирање и осигурање провође-
ња и извјештавање о провођењу усвојене 
Стратегије 2013-2018. 

 

(III) 

Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, доставља се се 
сваком именованом и биће објављено у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о именовању 
општинског развојног тима број: 02-014-4-
42/11 од 06.12.2011. године („Службени 
гласник општине Петрово“, број: 14/11) 

 

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

Број: 02-014-4-31/13 
Датум: 16.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 
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