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

Број: 9  Петрово,  06.09.2012. године          Година: XX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

   

 1. 

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 („Службени 

гласник општине Петрово“ број 10/05 и 

7/07), а након разматрања Информације о 

поступању по поднесеном захтјеву за при-

времено складиштење отпада  од стране 

„КЕМОКОП“ д.о.о. Петрово, Скупштина 

општине Петрово, на ванредној сједници 

одржаној дана 04.09.2012.године, донијела 

је сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1.Општина Петрово, њене институ-

ције и грађани, подржавају све домаће и 

стране инвеститоре, поготово оне који се 

баве производном дјелатношћу и ствара-

њем нове вриједности, који ће својим пос-

ловањем допринијети реализацији страте-

шких докумената општине Петрово. 

2.Општина Петрово је, за цијелу 

своју територију, донијела одређена про-

сторно-планска документа, Стратешки 

план развоја општине Петрово и Локални 

еколошки акциони план заштите животне 

средине општине Петрово, а нити у једном 

од тих докумената на простору општине 

Петрово није предвиђена локација за 

складиштење било каквог отпада. 

Скупштина општине Петрово тражи 

од Административне службе Општине да 

се у свом раду стриктно придржава 

усвојених стратешких  докумената. 

3.Скупштина општине Петрово, у 

име свих грађана општине Петрово, је 

заузела став да би подизањем привредних 

капацитета који се темеље на депоновању 

опасног отпада, Општина имала негативан 

имиџ, а према усвојеним стратешким 

документима, визија  општине Петрово је:  

„Чиста и здрава животна средина, очувано 

природно, културно и историјско насљеђе,  

 
са високим животним стандардом и под-

стицајним предузетничким амбијентом, 

чине општину Петрово мјестом привла-

чним за живот уз афирмацију вриједности 

озренског краја“. 

 4.Одборници Скупштине општине 

сматрају да Студија о процјени утицаја на 

животну средину Погона за сакупљање, 

третман и привремено депоновање опасног 

отпада, израђена од стране Института за-

штите, екологије и информатике из Бања 

Луке за наручиоца „КЕМОКОП“ д.о.о. Пе-

трово, није увјерила грађане општине Пе-

трово да давање сагласности на рад истог, 

не би довело до ризика за онечишћење ваз-

духа, воде и тла, а тиме и ризика по здра-

вље људи, те опасности по флору и фауну 

ширег подручја. 

5.Одборници Скупштине општине 

сматрају да код израде Студије нису у 

довољној мјери или никако узети поте-

нцијални ризици настали као посљедица 

неке природне катастрофе као што је зем-

љотрес, пошто се предметна локација на-

лази у зони спречанског расједа, тектонски 

потенцијално врло активног, гдје је ма-

ксимално очекивани интензитет потреса 6. 

и 7. степен МСК; потом пуцање бране на 

вјештачком језеру Модрац и посљедице 

које би настале у водоплавном појасу у 

којем се налазе и објекти бившег Градња-

монта гдје би се складиштио опасни отпад. 

6. Одборници Скупштине општине 

сматрају да код израде Студије није у до-

вољној мјери указано на евентуалне опас-

ности усљед могућих акцидентних ситуа-

ција приликом механичке обраде, сортира-

ња, кондиционирања, солидификације, ста-

билизације и неутрализације опасног от-

пада, што би за посљедицу могло имати 

угрожавање здравља људи и загађење жи-

вотне средине. 

7. Одборници Скупштине општине 

сматрају да објекти за складиштење и 

третман опасног отпада не испуњавају 

услове за добијање еколошке дозволе на 
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предвиђеној локацији у Петрову, зато што 

у смислу члана 18. став 3. Закона о за-

штити животне средине – пречишћени те-

кст („Службени гласник Републике Срп-

ске“ број 28/07, 41/08 и 29/10), није од-

ређена заштитна област или раздаљина 

сходно природи извора опасности, како би 

се смањио ризик по животну средину, а 

како се овдје ради о објектима који се на-

лазе у насељеном мјесту, такав појас од-

носно раздаљину није ни могуће успо-

ставити. 

8.Општина Петрово се противи 

свим даљим активностима на добијању 

дозвола за привремено или трајно депо-

новање опасног отпада на било којој ло-

кацији у општини Петрово, нити ће у бу-

дућности предузећа која се баве таквом 

дјелатношћу добити дозволу за рад.  

Према томе Скупштина општине се 

противи издавању еколошке дозволе на 

основу „Нацрта студије  о процјени ути-

цаја на животну средину Погона за саку-

пљање,  третман и привремено депоновање 

опасног отпада“ за „Кемокоп“д.о.о. Пет-

рово на локацији у Петрову.  

9.Обавезује се Начелник општине 

Петрово и Начелник Одјељења за просто-

рно уређење и стамбено комуналне пос-

лове општине Петрово да о донесеним за-

кључцима обавијесте Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију и јавност општине Петрово. 

10.Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-21/12 

Датум: 04.09.2012.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној 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 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“ број 10/05 и 

7/07), а након разматрања Информације о 

поступању по поднесеном захтјеву за при-

времено складиштење отпада  од стране 

„GRIOSS-RS“ д.о.о. Љубиње, Скупштина 

општине Петрово, на ванредној сједници 

одржаној дана 04.09.2012. године, донијела 

је сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1.Општина Петрово, њене институ-

ције и грађани, подржавају све домаће и 

стране инвеститоре, поготово оне који се 

баве производном дјелатношћу и ствара-

њем нове вриједности, који ће својим пос-

ловањем допринијети реализацији страте-

шких докумената општине Петрово. 

2.Скупштина општине Петрово тра-

жи од Административне службе Општине 

да се у свом раду стриктно придржава 

усвојених просторно-планских докуме-

ната, Стратешког плана развоја општине 

Петрово и Локалног еколошког акционог 

плана заштите животне средине општине 

Петрово. 

3.Скупштина општине Петрово, у 

име свих грађана општине Петрово, је за-

узела став да би подизањем привредних 

капацитета који се темеље на депоновању 

опасног отпада, Општина имала негативан 

имиџ, а према усвојеним стратешким доку-

ментима, визија општине Петрово је:  „Чи-

ста и здрава животна средина, очувано 

природно, културно и историјско насљеђе, 

са високим животним стандардом и под-

стицајним предузетничким амбијентом, 

чине општину Петрово мјестом привлач-

ним за живот уз афирмацију вриједности 

озренског краја“. 

  4.Општина Петрово се противи 

свим даљим активностима на добијању до-

звола за привремено или трајно депоно-

вање опасног отпада на било којој ло-

кацији у општини Петрово, па тако и 

еколошке дозволе за привремено складиш-

тење опасног и неопасног отпада „GRI-

OSS- RS“д.о.о. Љубиње на локацији у Соч-

ковцу. 

  5.Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-20/12 

Датум: 04.09.2012.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о лока-

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

118/05), члана 37. Статута општине Пет-

рово («Службени гласник општине Петро-

во» број 17/06), а након разматрања  Инфо-

рмације о поступању по поднесеном за-

хтјеву за привремено складиштење отпада 

од стране „GRIOSS - RS“ д.о.о. Љубиње, 

Скупштинa општине Петрово, на ванред-

ној сједници одржаној дана 04.09.2012. го-

дине, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

  Скупштина општине Петрово упоз-

нала се са Информацијом о поступању по 

поднесеном захтјеву за привремено скла-

диштење отпада од стране „GRIOSS - RS“ 

д.о.о. Љубиње, број: 05/1-36-1-38/12 од 

31.08.2012. године и заузела ставове по 

истој. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће об-

јављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-22/12 

Датум: 04.09.2012.  
_______________________________________________________ 

4. 

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), а након разматрања  Ин-

формације о поступању по поднесеном за-

хтјеву за привремено складиштење отпада 

од стране „КЕМОКОП“ д.о.о. Петрово, 

Скупштинa општине Петрово, на ванред-

ној сједници одржаној дана 04.09.2012. го-

дине, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

  Скупштина општине Петрово упоз-

нала се са Информацијом о поступању по 

поднесеном захтјеву за привремено скла-

диштење отпада од стране „КЕМОКОП“ 

д.о.о. Петрово, број: 05/1-36-1-39/12 од 

31.08.2012. године и заузела ставове по 

истој. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-23/12 

Датум: 04.09.2012.  
_______________________________________________________ 

5. 

           На основу члана 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Служ-

бен гласник БиХ, број: 49/04, 19/05, 52/05, 

24/06, 70/06, 12/09, 60/10), Упутство о 

примјени Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 03/05) и 

члана 56. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“,бр. 

17/06), Начелник општине Петрово доно-

си: 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке за на-

бавку радова: „Изградња кабловске мреже 

за уличну расвјету на подручју општине 

Петрово“ 
 

Члан 1. 

            Приступа се поступку јавне набавке 

за набавку радова: „Изградња кабловске 

мреже за уличну расвјету на подручју опш-

тине Петрово“. 
 

Члан 2. 

          Задужује се Комисија за предметну 

набавку да у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10.), и Закона о измјенама Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ бр. 12/09) проведе процедуру за на-

бавку из члана 1. и предложи најповољ-

нијег понуђача за наведену набавку. 

 

Члан 3. 

         Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-67/12 

Датум: 14.08.2012.  
_______________________________________________________ 
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6. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 56. Статута општине Пет-

рово („Службени гласник општине Пет-

рово“ број 17/06) начелник општине доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА 
 

Члан 1. 

 Поништава се Јавни конкурс за при-

јем приправника са високом и вишом 

стручном спремом у Административну 

службу општине Петрово, број 02-123-2/12 

од 18.06.2012. године, који је објављен у 

дневном листу „Глас Српске“ дана 20.06. 

2012. године, због необјављивања конку-

рса у Службеном гласнику Републике Ср-

пске. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавит ће се у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-205/12 

Датум: 21.08.2012.  
_______________________________________________________ 

7. 

 На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) Начелник општине Петрово, 

доноси: 
 

О Д Л У К У 

о додјели уговора о набавци радова: „Из-

градња кабловске мреже за уличну рас-

вјету на подручју општине Петрово“ ре-

ференца бр. 02-014-7-68/12 oд 15.08.2012. 

године предузећу „ЕЛТИГ“ д.о.о из Добоја 
 

Предузеће „ЕЛТИГ“ д.о.о из Добоја 

изабрано је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке - „Изградња каб-

ловске мреже за уличну расвјету на 

подручју општине Петрово“, конкурент-

ским позивом  бр. 02-014-7-68/12  од 15.08. 

2012. године.   

Уговор о набавци радова - „Изгра-

дња кабловске мреже за уличну расвјету на 

подручју општине Петрово“ референца бр. 

02-014-7-68/12 закључује се након истека 

15 дана  од дана када су сви понуђачи 

обавјештени о избору најповољнијег пону-

ђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

бр. 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) и подзаконским актима доне-

сеним на основу њега. Поступак је про-

водила Комисија  за јавне набавке општине 

Петрово, те након пријема и оцјене понуда 

упутила препоруку Начелнику општине 

Петрово да се као најповољнији понуђач 

изабере: „ЕЛТИГ“ д.о.о из Добоја, па је до-

несена одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

  Сваки добављач који има легитиман 

интерс за конкретан уговор  о јавној наба-

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 ос-

нову њега има право уложити приговор на 

поступак. Приговор се поодноси  угово-

рном органу као првостепеној инстанци у 

жалбеном поступку у писаној форми  у 

року од 5 дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од једне године  

од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-69/12 

Датум: 23.08.2012.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05), члана 71. тачка 5. Закона о уре-

ђењу простора и грађењу („Службени гла-

сник Републике Српске“ број 55/10) те 

члана 56. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

17/06) Начелник општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ПОЧЕТКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУ-

КЦИЈИ ГЛАВНОГ ТРАНСПОРТНОГ 

ЦЈЕВОВОДА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА 

ПЕТРОВО-КАКМУЖ 
 

Члан 1. 

 Приступа  се   реализацији  пројекта  
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реконструкције главног транспортног цје-

вовода водоводног система Петрово- Как-

муж, тј. замјени цјевовода у дужини 1.200 

м од Бара у Какмужу према Петрову, пре-

ма законом предвиђеним процедурама. 
 

Члан 2. 

 Радови на реконструкцији почињу 

дана 03.09.2012. године, а радове ће изво-

дити ЈКП „Вода“ Петрово. 
 

Члан 3. 

 Извођење грађевинских радова, по-

ред именованог надзорног органа, пратиће 

комунални полицајац општине Петрово, 

Зоран Трифковић и службеник општине 

Петрово задужен за послове инфрастру-

ктуре, Јеленко Ђурановић. 
 

Члан 4. 

 За вријеме извођења радова на ре-

конструкцији водоводног система, извођач 

је дужан обавијестити јавност о нео-

пходним прекидима у водоснабдијевању, а 

у случају дужих прекида, грађани ће бити 

снабдјевени питком водом цистернама. 
 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-212/12 

Датум: 27.08.2012.  
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) Начелник општине Петрово, 

д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 

о додјели уговора о набавци роба:  „Изгра-

дња темеља за амбуланту породичне меди-

цине у Карановцу“ бр.  02-014-7-64/12 oд 

09.08.2012. године „Симпро градња“ д.о.о 

из Добоја 

 

„Симпро градња“ д.о.о из Добоја 

изабрано је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке: „Изградња темеља 

за амбуланту породичне медицине у Кара-

новцу“ конкурентским позивом бр. 02-014-

7-64/12 oд 09.08.2012. године. 

Уговор о набавци радова: „Изградња те-

меља за амбуланту породичне медицине у 

Карановцу“ референца бр.  02-014-7-64/12 

закључује се након истека 15 дана  од дана 

када су сви понуђачи обавјештени  о из-

бору најповољнијег понуђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

бр. 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) и подзаконским актима доне-

сеним на основу њега. Поступак је про-

водила Комисија  за јавне набавке општине 

Петрово, те након пријема и оцјене понуда 

упутила препоруку Начелнику општине 

Петрово да се као најповољнији понуђач 

изабере: „Симпро градња“ д.о.о из Добоја, 

па је донесена одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

  Сваки добављач који има легитиман 

интерс 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 ос-

нову њега има право уложити приговор на 

поступак. Приговор се поодноси  уговор-

ном органу као првостепеној инстанци у 

жалбеном поступку у писаној форми  у 

року од 5 дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од једне године  

од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-71/12 

Датум: 29.08.2012.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) Начелник општине Петрово, 

д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 

о додјели уговора о набавци роба: 

„Асвалтирање и реконструкција путних 

праваца на подручју општине Петрово“ бр.  

02-014-7-66/12 oд 10.08.2012. године 

„Роадинг“ д.о.о из Грачанице 

 

„Роадинг“ д.о.о из Грачанице изабрано је 

као најповољнији понуђач у поступку 
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јавне набавке: „Асвалтирање и реконстру-

кција путних праваца на подручју општине 

Петрово“ конкурентским позивом бр. 02-

014-7-66/12 oд 10.08.2012. године. 

Уговор о набавци радова: „Асвалтирање и 

реконструкција путних праваца на подру-

чју општине Петрово“ референца бр.  02-

014-7-66/12 закључује се након истека 15 

дана од дана када су сви понуђачи оба-

вјештени о избору најповољнијег пону-

ђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

бр. 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) и подзаконским актима доне-

сеним на основу њега. Поступак је про-

водила Комисија  за јавне набавке општине 

Петрово, те након пријема и оцјене понуда 

упутила препоруку Начелнику општине 

Петрово да се као најповољнији понуђач 

изабере: „Роадинг“ д.о.о из Грачанице, па 

је донесена одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

  Сваки добављач који има легитиман 

интерс 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 приговор 

на поступак. Приговор се поодноси  уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми  у 

року од 5 дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од једне године  

од наводне повреде. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

 

Број: 02-014-7-73/12 

Датум: 29.08.2012.  
_______________________________________________________ 

11. 

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 3.000,00 КМ, са 

конта број 372200 – Буџетска резерва на 

конто 415219 – Удружење пензионера Пет-

рово (организациони код 00380130), пери-

од септембар 2012. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и дру-

штвене дјелатности, Одсјек за буџет и 

финансије.                                                 
 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-232/12 

Датум: 05.08.2012.  
_______________________________________________________ 

12. 

 Након сравњавања објављеног тек-

ста Одлуке о додјели Уговора о набавци 

радова: „Уређење споменика палим бор-

цима у мз Карановац“ број 02-014-7-31/12 

од 25.05.2012. године СУЗГФ „ПЕЈИЋ-

ГРАДЊЕ“ из Петрова („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/12) са оригина-

лним текстом, уочена је техничка грешка у 

објављеном тексту (у образложењу од-

луке), па се на основу члана 156. Посло-

вника Скупштине општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/05) даје  
 

И С П Р А В К А 

Одлуке о додјели Уговора о набавци радо-

ва: „Уређење споменика палим борцима у 

мз Карановац“ број 02-014-7-31/12 од 

25.05.2012. године СУЗГФ „ПЕЈИЋ-

ГРАДЊЕ“ из Петрова 

 

 1. У образложењу Одлуке о додјели 

Уговора о набавци радова: „Уређење спо-

меника палим борцима у мз Карановац“ 

број 02-014-7-31/12 од 25.05.2012. године 

СУЗГФ „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“ из Петрова 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/12) умјесто текста „СТР „САЊА“ из 
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Добоја“, треба да стоји текст „СУЗГФ 

„ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“ из Петрова“. 
 

 2. Ова исправка ће бити објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

       В.Д. СЕКРЕТАРА 

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јулијана Иличић, дипл.правник. 

Број: 06-013.3-1-63/12 

Датум: 20.08.2012.  
_______________________________________________________ 

13. 

Након сравњавања објављеног тек-

ста Правилника о измјенама Правилника о 

платама запослених у Општинској адми-

нистративној служби општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/12) са оригиналним  текстом, уочена 

је техничка грешка у објављеном тексту (у 

члану 2.), па се на основу члана 156. По-

словника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“  

 

 

број 10/05) даје  

 

И С П Р А В К А 

Правилника о измјенама Правилника о 

платама запослених у Општинској адми-

нистративној служби општине Петрово 

 

 1. У члану 2. Правилника о измје-

нама Правилника о платама запослених у 

Општинској административној служби оп-

штине Петрово („Службени гласник опш-

тине Петрово“ број 7/12)  умјесто ријечи 

„2011“, треба да стоји ријеч „2012“. 
 

 2. Ова исправка ће бити објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

       В.Д. СЕКРЕТАРА 

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јулијана Иличић, дипл.правник. 

 

Број: 06-013.3-1-64/12 

Датум: 20.08.2012.  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Јулијана Иличић, в.д. секретара Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 

60,00 КМ. Цена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706. 
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