СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 9

Петрово, 12.08.2014. године

Година: XXІІ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), а у вези са чланом 8. став 5.
Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2014. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 13/13), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 11.08.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТА
Члан 1.
Одобравају се буџетска средства из
буџета општине Петрово за 2014. годину у
износу од 32.599,94 КМ на име покрића
трошкова насталих усљед штета од поплава у мају 2014. године (Прва фаза санације штета).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједиће се прерасподјелом буџетских
средстава, како слиједи:
1. Са конта 372200-Буџетска резерва 18.000,00 КМ
на конто 412222 - Расходи за услуге
одвоза смећа
674,96 КМ
на конто 412232 - Расходи за услуге
кориштења мобилног телефона 339,45 КМ
на конто 412249 - Расходи за остале
услуге превоза
337,50 КМ
на конто 412521 - Расходи за текуће
одржавање (путеви и мостови)
16.648,09 КМ
2. Са конта 414140 - Субвенција
привредницима
14.599,94 КМ
на конто 412521 - Расходи за текуће
одржавање (путеви и мостови)
5.660,29 КМ
на конто 412614 - Расходи по основу превоза личним возилима
380,92 КМ

на конто 412631 - Расходи по основу утрошка бензина
249,77 КМ
на конто 412632 - Расходи по основу утрошка дизел горива
842,43 КМ
на конто 412941 - Расходи по основу репрезентације
719,15 КМ
на конто 412999 - Остали непоменути расходи
5.538,55 КМ
на конто 416128 - Помоћи грађанима у натури
1.208,83 КМ
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
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: 01-022-76/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), а у вези са чланом 8. став 5. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за
2014. годину („Службени гласник општине
Петрово“број 13/13), члана 36. Статута
општине Петрово - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Петрово“
број 7/14), Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 11.08.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава у износу од 31.200,00 КМ са
Административне службе (организациони
код 00380130) на ЈУ „Културно-туристи-
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чки и спортски центар“ Петрово (организациони код 00380500).
Члан 2.
Реалокацију из члана 1. ове одлуке
извршити са конта 415213-Општински
спортски савез на следећа конта:
411111-Расходи за основну плату
3.712,50 КМ
411191-Расходи за порезе на плату
279,18 КМ
411192-Расходи за допринос за
ПИО 1.102,20 КМ
411195-Расходи за допр.за здравст.осиг. 717,00 КМ
411197-Расходи за доп.за осиг.од
незапос. 89,34 КМ
412198-Расходи за допр.за дјечију
зашт. 59,58 КМ
412979-Расходи по основу осталих
доп.на терет послодавца-Фонд солидарности 55,69 КМ
411211-Расходи за накнаде за
превоз
на
посао
и
са
посла
327,00 КМ
411222-Расходи за регрес за годишњи одмор 330,00 КМ
411291- Расходи за порезе на
накнаде 36,67 КМ
411292- Расходи за допринос за
ПИО 101,24 КМ
411295- Расходи за допр.за здравст.осиг. 65,67 КМ
411297- Расходи за доп.за осиг.од
незапос. 5,47 КМ
411298- Расходи за допр.за дјечију
зашт. 8,21 КМ
415213-Помоћи
непрофитним
орган.и удруж. 24.310,25 КМ
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
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: 01-022-77/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине
Петрово - Пречишћени текст (''Службени
гласник општине Петрово'' број 7/14), а
поводом обиљежавања Крсне славе и Дана општине Петрово, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана
11.08.2014. године, донијела је
ОКВИРНИ ПРОГРАМ
ОБИЉЕЖАВАЊА КРСНЕ СЛАВЕ И
ДАНА ОПШТИНЕ
І – УВОД
Ове године 12. октобра на ''Михољдан'' општина Петрово обиљежава Крсну
славу и Дан општине Петрово.
Општину Петрово прогласила је
привремена Скупштина општине за
општину у оснивању Петрово на сједници
одржаној дана 12. октобра 1991. године,
одлуком број: 41/91, а озаконила Скупштина Републике Српске доношењем Закона о
промјени насељених мјеста и утврђивању
новог насељеног мјеста и образовању
општине Петрово (''Службени гласник Републике Српске'' број: 12/93).
ІІ – ПРИПРЕМЕ
Од припрема за обиљежавање
Крсне славе и Дана општине Петрово,
урадиће се:
1. Обезбијеђење материјалних и других услова за обиљежавање Крсне славе и
Дана општине;
2. Извршити уређење насељених
мјеста;
По потреби извршити и друге припреме организационе и материјалне природе.
3. Именован је Организациони одбор
за обиљежавање Крсне славе и Дана
општине Петрово, одлуком број 01-11114/14 на сједници одржаној 07.08.2014.
године.
Организациони одбор ће:
обавити организационо-техничке
и друге припреме на обиљежавању Крсне
славе и Дана општине;
организовати наступе и координирати активности са професионалним и аматерским културно-умјетничким и другим
организацијама око њихових наступа за
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Крсну славу и Дан општине;
организовати и координирати
активности на одржавању спортских и
других манифестација поводом Крсне
славе и Дана општине;
старати се о провођењу комплетног програма обиљежавања Крсне славе и
Дана општине;
вршити промоцију активности
предвиђених овим програмом;
у сарадњи са начелником општине
обезбиједити средства за финансирање
трошкова на провеђењу активности из
претходних алинеја овог члана;
обављати по потреби и све друге
радње на припреми и провођењу обиљежавања Крсне славе и Дана општине.
придржавати се планираног утрошка средстава из буџета за ову намјену.
1. Обезбјеђење материјалних средстава:
Материјална средства потребна за
обиљежавање Крсне славе и Дана општине
обезбједиће општина Петрово из буџета
општине, до износа планираног буџетом
општине за 2014. годину са конта 412 943.
2. Уређење насељених мјеста:
Јавно комунално предузеће извршиће
уређење центра насеља Петрово и јавних
површина као што су: парк, паркинг простор, улице, тротоари, живе ограде, спомен
гробље и друго, по налогу Организационог
одбора. Уређење осталих насељених мјеста
на општини, организовати ће савјети мјесних заједница у сарадњи са јавним комуналним предузећем.

3. Анимирање јавности:
Путем средстава јавног информисања извршити обавјештавање и анимирање
јавности а нарочито грађана општине Петрово о свим активностима и програмима
који се предузимају поводом обиљежавања
Крсне славе и Дана општине, са сатницом
и мјестом одржавања сваке активности
појединачно.
ІІІ – ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Обиљежавање Дана општине почиње 04.10.2014. године.
Период до 11.10.2014. године биће
пропраћен са културним и спортским активностима уз учешће спортских и културних друштава и грађана општине Петрово.
О овим активностима као и сатници
одржавања, Организациони одбор ће благовремено обавијестити грађане и друге
учеснике.
12.10.2014.– недеља
- Парастос погинулим борцима у
цркви у Петрову у 09:00 часова,
- Полагање цвијећа и паљење свијећа на спомен гробљу у 10:30 часова,
- Полагање цвијећа и паљење свијећа у Спомен соби у 10:45 часова,
- Пријем гостију код начелника
општине и предсједника Скупштине 11:0011:45 часова,
- Свечана сједница Скупштине
општине у 12:00 часова,
- Ломљење славског колача и свечани ручак у 13,00 часова.

Оквирни програм
обиљежавања Дана и Крсне славе општине Петрово
Датум

Активности

Задужење за манифестацију

04.10-11.10.2014. -Наступи културноумјетничких друштава,
изложбе туристичке
организације и невладиних
организација

-Културно-туристички и спортски
центар;
-Културно-умјетничка друштва;
-Народна библиотека;
-Невладине организације;
-Општина Петрово.

04.10-11.10.2014. -Спортске манифестације:
шаховски турнир, турнир у
малом фудбалу, уличне трке
ученика...

-Културно-туристички и
центар;
-Средња и основне школе;
-Општина Петрово.

04.10-11.10.2014. -Обиљежавање 120 година
школства на подручју

-Организациони одбор обиљежавања
120 година школства

спортски
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општине Петрово.
12.10.2014.
(недеља)

-Парастос погинулим
борцима у цркви у Петрову,
полагање цвијећа и паљење
свијећа на спомен гробљу у
Петрову, спомен соби у згради
општине;
-Дочек и пријем гостију;
- Свечана сједница Скупштине општине Петрово; обраћање начелника општине и додјела награда и признања;
-Ломљење славског колача и
свечани ручак.

Организациони одбор детаљније ће
утврдити
програм
активности
око
одржавања манифестације.
IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-78/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 36. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст (''Службени
гласник општине Петрово'' број: 7/14),
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 11.08.2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КУПОВИНЕ
НЕКРЕТНИНА ''КОКАПРОДУКТ'' Д.О.О.
У СТЕЧАЈУ ГРАЧАНИЦА
Члан 1.
Даје се сагласност за учешће
општине Петрово у јавном надметању за
продају имовине стечајног дужника ''Кокапродукт'' д.о.о. у стечају Грачаница (ЛОТ
12), па се слиједом тога одобрава куповина
некретнина означених као: к.ч.бр. 10/1 ораница ''Фарма'', површине 830m2 уписана у
зк. ул. бр. 45 за к.о. Карановац, к.ч.бр. 11/2

-Начелник општине;
-Предсједник СО-е;
-Потпредсједник СО-е;
-Секретар СО-е;
-Начелници одјељења;
-Одборници СО-е;
-Организациони одбор Крсне славе
општине Петрово.

ораница ''Фарма'', површине 2.140m2
уписана у зк.ул.бр. 213 за к.о. Карановац,
к.ч.бр. 41/1 економска зграда, двориште
Фарма, површине 23.610m2 уписана у
зк.ул. бр. 212 за к.о. Карановац и к.ч.бр.
41/15 ''Фарма'' ораница, површине 1.420m2
уписана у зк.ул.бр. 9 за к.о. Карановац,
што по новом премјеру одговара к.ч.бр. 7/3
''Предрци'' економско двориште, површине
21.247m2 и лука привредна зграда, површине 6.753m2 уписана у пос.лист бр.60/2
за к.о. Карановац као и објаката: монтажна
Фарма од бетонских елемената и монтажни објекат Мјешаона хране, у нарави
фарме Карановац, за укупну цијену до
300.000,00 КМ.
Члан 2.
Одобрава се уплата новчаних средстава из буџета општине у износу од
26.236,00 КМ на трансакциони рачун ''Кокапродукт'' д.о.о. у стечају Грачаница на
име гаранције (депозита) ради стицања
права учешћа у јавном надметању из члана
1. ове одлуке.
Члан 3.
Средства за куповину непокретности из члана 1. ове одлуке у које је
укључен и депозит из члана 2. одлуке биће
обезбјеђена из економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике
Српске 2007-2010 година, а на основу Меорандума о реализацији пројекта ''Пројектовање и опремање пословних зонаизградња привредне инфраструктуре у
општини Петрово''.
Трошкови преноса права и укњижбе
посједа и власништва са стечајног дужника
падају на терет општине Петрово.
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Члан 4.
За учешће у јавном надметању из
члана 1. ове одлуке овлашћен је Начелник
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: 01-022-79/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 17.став 2. Закона о
узурпацији („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/12) и члана 36. Статута
општине Петрово - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 7/14), Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 11.08.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ГРАНИЧНЕ ЛИНИЈЕ ИЗМЕЂУ
ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА С ЈЕДНЕ
СТРАНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА С ДРУГЕ СТРАНЕ

Члан 1.
Именује се Комисија за успостављање граничне линије између шума и
шумског земљишта с једне стране и пољопривредног земљишта с друге стране у
саставу:
1. Митрић Душко, дипл.инж.шумарства, представник Скупштине општине,
2. Ђурић Горан, дипл.инж.шумарства, представник корисника земљишта,
3. Василић Дејан, економски техничар, представник корисника земљишта,
4. Михајловић Душко, дипл.инж.
шумарства, стручњак из шумарства,
5. Трифковић Небојша, дипл.инж.
пољопривреде, стручњак из пољопривреде,
6. Секулић Мирко, инж.геодезије,
представник Управе за геодетске и имов.
пра.послове
7. Представник узурпаната са подручја к.о. на којој се врши успостављање

линије, којег Скупштина општине именује
посебном одлуком у сваком конкретном
случају.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове
одлуке је да у складу са Законом о узурпацији проведе поступак за успостављање
граничне линије између шума и шумског
земљишта с једне стране и пољопривредног земљишта с друге стране.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-13/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 36. Статута општине Петрово - Пречишћени текст (''Службени гласник општине Петрово'' број:
7/14), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 11.08.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ КРСНЕ
СЛАВЕ И ДАНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за
обиљежавање Крсне славе ''Михољдан'' и
Дана општине Петрово у 2014. години, у
саставу:
1. Озрен
Петковић,
Начелник
општине - предсједник;
2. Зоран Стјепановић, предсједник
Скупштине општине - члан;
3. Младен Томић, потпредсједник
Скупштине општине - члан;
4. Бранислав Михајловић, секретар
Скупштине општине - члан;
5. Жељко Ђурић, начелник одјељења - члан;
6. Драженка Максимовић, начелник
одјељења - члан;
7. Јулијана Иличић, начелник одјељења - члан;
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8. Драган Стјепановић, директор
Народне библиотеке - члан;
9. Мира Максимовић, в.д. директор-а ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово - члан;
10. Никола Пекић, протојереј ставрофор - члан;
11. Душан Цвијановић, директор
СШЦ „Петрово“ Петрово - члан;
12. Ненад Катанић, директор ОШ
„Вук Караџић“ Петрово - члан;
13. Зоран Васић, директор ОШ
„Свети Сава“ Какмуж - члан;
14. Бојан Марјановић, директор
ЈКП „Вода“ Петрово - члан;
15. Душан Дујковић, предсједник
Борачке организације Петрово - члан.
Члан 2.
Организациони одбор из члана 1.
ове одлуке:
Обавиће организационо-техничке
и друге припреме на обиљежавању Крсне
славе и Дана општине;
Организоваће наступе и координирати активности са професионалним и
аматерским културно-умјетничким и другим организацијама око њихових наступа
за Дан и Крсну славу општине;
Организоваће и проводити радње
на промоцији активности предвиђених
програмом обиљежавања Крсне славе и
Дана општине;
Обављаће по потреби и све друге
радње на припреми и провођењу обиљежавања Крсне славе и Дана општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена
у ''Службеном гласнику општине Петрово''
и на огласној табли општине.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-14/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 18. став 3а. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске број: 68/07,
109/12), члана 36. Статута општине Петро-

во-Пречишћени текст (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 7/14), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 11.08.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ
И СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ПЕТРОВО
Члан 1.
Максимовић Мира инж.пољопривреде из Какмужа, именује се за директора
Јавне установе ''Културно-туристички и
спортски центар'' Петрово.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се на период од четири године.
Члан 3.
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: 01-111-15/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07,
109/12), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 25/03 и 41/03), члана
36. Статута општине Петрово-Пречишћени
текст (''Службени гласник општине Петрово'' број: 7/14), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 11.08.
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧКИ И
СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ПЕТРОВО
Члан 1.
Именује се Управнои одбор Јавне
установе ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово, у саставу:
1. Ђукановић Брано из Петрова,
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2. Божић Слободан из Петрова,
3. Васић (Бошко) Зоран из Какмужа.
Члан 2.
Именовање из члана 1. одлуке врши
се на период од четири године.
Члан 3.
Чланови Управног одбора између
себе изабраће предсједника овог органа.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-16/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 30. а у вези са
чланом 111б. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13),
члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 7/14), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 11.08.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
1. МАКСИМОВИЋ ДРАЖЕНКА
дипл.инж. геолог. из Петрова разрјешава
се дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у Општинској управи Петрово.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
Образложење
Начелник опшптине Петрово Скупштини општине Петрово дана 31.07.2014.
године поднио је приједлог за разрјешење
Максимовић Драженке дипл.инж.геолог.
из Петрова дужности начелника Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове у Општинској управи Петрово број: 02-014-2-330/14 од 31.07.2014. године.

У образложењу приједлога наводи
се да је именована послове начелника
одјељења обављала до новембра 2013. године, када је отишла на боловање на коме
се налази непрекидно до данас, због чега
нема кординације рада службеника у
одјељењу, што се одразило на функционисање одјељења, а утиче на неблаговремено и стручно извршавање задатака из
надлежности одјељења. Надаље се наводи
да се Максимовић Драженка у разговору
са начелником изјаснила да се без обзира
на налаз комисије за оцјену радне способности не осјећа здравствено способном
да настави успјешно обављање послова
начелника одјељења.
Законом о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске''
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) у члану
111б. став 3. прописано је да начелника
одјељења или службе разрјешава дужности
скупштина општине, на приједлог начелника општине, односно градоначелника
или 1/3 одборника или на начин прописан
статутом па је уз уважавање разлога за
предложено разрјешење ваљало одлучити
као у диспозитиву одлуке.
Правна поука: Против овог рјешења
нема права жалбе али се може покренути
управни спор код Окружног суда у Добоју
у року 30 дана од дана пријема.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-17/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 30. а у вези са
чланом 111б. став 4. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05,
98/13), члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 7/14), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 11.08.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. КАТАНИЋ МИРА дипл.правник
из Петрова именује се за вршиоца дужно-
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сти начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
2. Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се до именовања начелника одјељења након спроведеног јавног конкурса а
најдуже за период од 90 дана.
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
Образложење
Разрјешењем Максимовић Драженке дипл.инж. геолог. из Петрова дужности начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове у
Општинској управи Петрово, указала се
потреба за именовањем начелника овог
одјељења.
Законом о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске''
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) у члану
111б. став 4. прописано је да након престанка мандата начелника одјељења или
службе, односно његовог разрјешења, скупштина општине до окончања поступка
именовања начелника одјељења или службе у складу са овим законом, на приједлог начелника општине, односно градоначелника или 1/3 одборника именује
вршиоца дужности начелника одјељења
или службе, који мора испуњавати опште
услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање у
складу са овим законом, а најдуже за
период од 90. дана.
Актом Начелника општине Петрово
број: 02-014-2-331/14 од 31.07.2014. године
за вршиоца дужности начелника овог одјељења предложена је Мира Катанић дипл.
правник из Петрова запослена у Општинској управи општине Петрово.
У члану 111а. став 3. истог законског
прописа прописано је да за начелника
одјељења може бити именовано лице које
има високу стручну спрему одговарајућег
смјера или први циклус студија са најмање
240 ЕЦТС бодова, најмање 3 године
радног искуства у траженом степену образовањља и положен стручни испит за рад у
општинској управи.
У члану 7. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Петрово
(''Службени гласник општине Петрово''

број: 5/13, 6/13, 2/14, 3/14) одређено је да
обављање послова начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, може вршити лице које има високу стручну спрему, VII. степен школске
спреме, завршен правни факултет или
други факултет друштвеног смјера, технички факултет или факултет природног
смјера, најмање 5 година радног искуства у
струци, положен стручни испит за рад у
општинској управи, основно познавања
рада на рачунару, коришћење офис програмских апликација и основно познавање
рада у специфичним програмима у оквиру
одјељења.
Увидом у документацију која се
налази у досијеу именоване у Одјељењу за
општу управу утврђено је да ја Мира
Катанић дипл.правник (еквивалент 240
ЕЦТС бодова), испуњава опште и посебне
услове за обављање послова начелника
одјељења јер има више од 5 година радног
искуства у траженом степену образовања и
положен стручни испит за рад у органима
општинске управе, као да посједује и
знања за рад на рачунару, па је прихватајући приједлог начелника општине
ваљало одлучити као у диспозитиву одлуке.
Правна поука: Против овог рјешења
нема права жалбе али се може покренути
управни спор код Окружног суда у Добоју
у року 30 дана од дана пријема.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-18/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), члана 36. Статута општине Петрово - Пречишћени текст („Службени
гласник Општине Петрово“ број: 7/14),
члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине
Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након
разматрања Елабората-извјештаја о процијењеној штети на подручју општине
Петрово, Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 11.08.2014. године
донијела је сљедећи
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ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Елаборатом-извјештајем о процијењеној штети на подручју општине Петрово, број 02-014-2-332/14 од 31.07.2014.
године и прихвата га.
II
Да би се извршила процјена штете
на клизиштима наведеним у тачки 1.ІІІ.
дијела Елабората-извјештаја о процијењеној штети на подручју општине Петрово
и стамбеним објектима, за које није
извршена процјена штете, имајући у виду
појединачне извјештаје Комисије за процјену стамбених и помоћних објеката, дате
од стране чланова грађевинске струке,
Скупштина општине Петрово тражи од Републичке комисије за процјену штета:
- да ангажује овлашћено правно
лице које ће извршити геодетско снимање
терена, процјену штете и дати приједлог
мјера са санацију клизишта;
- за стамбене објекте за које није
извршена процјена штете да се поступи
сходно упутама из појединачних извјештаја за сваки стамбени објекат који чине
саставни дио овог Елабората;
ІІІ
Скупштина општине тражи од Начелника општине да изнађе могућност и
начин исплате накнада члановима Комисије за процјену штета који су били ангажовани на евидентирању и процјени штета
од поплава.
ІV
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-29/14
Датум: 11.08.2014.

члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине
Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након
разматрања Информације о стању електроенергетских објеката и снабдијевању
купаца електричном енергијом на подручју
општине Петрово за 2014. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 11.08.2014. године донијела је
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању електроенергетских објеката и снабдијевању
купаца електричном енергијом на подручју
општине Петрово за 2014. годину, број
1703/14-1 од 09.07.2014. године и прихвата
је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-30/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), члана 36. Статута општине Петрово - Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана
134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након
разматрања Информације о обављању ветеринарске заштите животиња на подручју
општине Петрово, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 11.08.
2014. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК

_______________________________________________________

12.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине
Петрово - Пречишћени текст („Службени
гласник Општине Петрово“ број: 7/14),

I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о обављању
ветеринарске заштите животиња на подручју општине Петрово, број 03-30-149/14 од 18.07.2014. године и прихвата је.

Страна 10 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 12.08.2014. године

II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-31/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине
Петрово - Пречишћени текст („Службени
гласник Општине Петрово“ број: 7/14),
члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине
Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након
разматрања Информације о стању у области пољопривреде и задругарства на
подручју општине Петрово, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 11.08.2014. године донијела је сљедећи

Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након
разматрања Информације о смањењу учешћа општине Петрово у прерасподјели
прихода од индиректних пореза, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној
дана 11.08.2014. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о смањењу
учешћа општине Петрово у прерасподјели
прихода од индиректних пореза, број 02014-2-329/14 од 30.07.2014. године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-33/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању у
области пољопривреде и задругарства на
подручју општине Петрово, број 03-30-151/14 од 23.07.2014. године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-32/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), члана 36. Статута општине
Петрово - Пречишћени текст („Службени
гласник Општине Петрово“ број: 7/14),
члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине

16.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05,118/05
и 98/13) и члана 57. Статута општинеПречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“ број 7/14), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), у износу од 3.514,00
КМ, са конта број 372200 – Буџетска резерва на конто 511123-Издаци за изградњу
и прибављање објеката образовних и научних институција (организациони код
00380130), период јуни 2014. 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: 02-014-1-231/14
Датум: 30.06.2014.
_______________________________________________________

17.
На основу члана члана 69. став 3.
Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 17/06 и 3/14),
сходно члану 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), те члану 6. став 1.,
тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), у вези члана 34. став 2., у смислу члана 3.став 1.,
тачка под а). Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05,
52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10
и 87/13), Начелник општине Петрово, д о н
оси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба у
поступку директног споразума: „Набавка
горива за потребе службених возила
Општинске управе Петрово за 2014. годину“, пословном субјекту под називом„
РИКА-БВМ“ д.о.о. Карановац
Члан 1.
„РИКА-БВМ“ д.о.о. Карановац, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба у поступку директног споразума: „Набавка горива за потребе службених возила Општинске управе Петрово за 2014. годину“.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци рoба: „Набавка горива за потребе службених возила
Општинске управе Петрово за 2014. годину“, закључиће се након истека 15 (петнаест) дана, од дана када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег добављача
роба.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке роба проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), те подзаконским актима и осталим позитивним
прописима из области јавних набавки.

Поступак је спровела Општинска
управа Петрово, а Комисија за јавне набавке општине Петрово, након пријема и
оцјене понуде, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се као најповољнији понуђач изабере „РИКА-БВМ“
д.о.о. Карановац.
На основу члана 34. став 1.тачка б).,
и члана 35. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), сходно Упутству о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број: 03/05 и 24/09),одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити приговор
на поступак., сходно члану 50 . Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 (пет) 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 1 (једне)
године од наводне повреде, у смислу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05,
52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10
и 87/13).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-97/14
Датум: 02.07.2014.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06 и 3/14), начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно туристички и спортски центар“ Петрово (организациони
код 00380500), у износу од 150,00 КМ, са
конта број 412938 – Расходи за бруто накнаде за привренеме и повремене послове
на конто 412300 – Расходи за режијски
материјал, за мјесец јули 2014. 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: 02-014-1-235/14
Датум: 08.07.2014.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05,118/05
и 98/13) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација новчаних средстава ЈУ „Центар за социјални
рад“
Петрово
(организациони
код
00380300), у износу од 350,00 КМ, са конта
број 416313– Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника на
конто 412979 – Расходи по основу осталих
доприноса, јавних такса и накнада на терет
послодавца-средства солидарности, за мјесец јули 2014.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: 02-014-1-239/14
Датум: 09.07.2014.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05,118/05
и 98/13 и члана 57. Статута општинеПречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“ број 7/14), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), у износу од 200,00 КМ, са
конта број 412999 – Остали непоменути
расходи на конто 415213-Одред извиђача
„Свети Никола“ Петрово (организациони
код 00380130), период јули 2014. 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: 02-014-1-243/14
Датум: 11.07.2014.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 1. став 2. и члана 3.
став 1., тачка под а). Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05,
94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и
87/13), сходно члану 72.став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
број 101/04), у смислу члана 70. став 3.
Статута општине Петров-Пречишћени текст, („Сл.гласник општине Петрово“, број
7/14 ), Начелник општине Петрово, доноси
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
извођење радова: „Адаптација просторија
МЗ Порјечина“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за извођење радова: „Адаптација просторија МЗ Порјечина “, путем конкурентског
позива, без објаве обавјештења у Службеном гласнику БиХ-е, први пут.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се конкурентским поступком, 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, 60/10 и
87/13), те осталим подзаконским актима
из области Јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове набавке износи 10.000,00 КМ. Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена
су из Буџета општине Петрово, са конта:
511 221 – Издаци за инвестиционо одржавање канцеларијских објеката и простора
МЗ Порјечина.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Петрово и Општинска управа Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-99/14
Датум: 17.07.2014.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у
смислу става 3., тачка под а). и тачка под
ц). Упутства о примјени Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ“ 03/05),
сходно члану 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

РС“, број 101/04,42/05,118/05 и 98/13), у
смислу члана 70. став 3. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст („Службени
гласник oпштине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском
поступку: „Aдаптација просторија МЗ
Порјечина“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском поступку: „Aдаптација просторија
МЗ Порјечина“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан
3. Жељко Ђурић, дипл. економиста,
члан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег добављача.
III
Отварање понуда ће се извршити
дана 01.08.2014. године, у 13:15 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: 02-014-7-101/14
Датум: 17.07.2014.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 1. став 2. и члана 3.
став 1., тачка под а). Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05,
94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и
87/13), сходно члану 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
број 101/04), у смислу члана 70. став 3.
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Статута општине Петрово-Пречишћени текст, („Сл.гласник општине Петрово“, број
7/14 ), Начелник општине Петрово, д о н о
си
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
извођење радова: „Изградња гараже за
ватрогасна возила“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за извођење радова: „Изградња гараже за
ватрогасна возила“, путем конкурентског
позива, без објаве обавјештења у Службеном гласнику БиХ- е, први пут.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се конкурентским поступком , 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, 60/10 и 87/13), те осталим подзаконским актима из области Јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове набавке износи 25.000,00 КМ. Један дио средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђен је из Буџета општине Петрово,
са конта: 511 126 – Издаци за изградњу гараже за ватрогасна возила у износу од
11.500,00 КМ, а други дио средстава у
износу од 14.513,00 КМ, са конта: 227 111Краткорочно разграничени расходи.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Петрово и Општинска управа Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-102/14
Датум: 17.07.2014.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ “, број 49/04, 19/05,

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у
смислу става 3., тачка под а). и тачка под
ц). Упутства о примјени 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, 42/05, 118/05 и 98/13), у
смислу члана 70. став 3. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст („Службени
гласник oпштине Петрово“, број 17/06 и
3/14), Начелник општине Петрово, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском поступку: „Изградња гараже за ватрогасна
возила“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском
поступку: „Изградња гараже за ватрогасна
возила“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста,
предсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан
3. Жељко Ђурић, дипл. економиста,
члан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег добављача.
III
Отварање понуда ће се извршити
дана 01. 08. 2014. 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: 02-014-7-104/14
Датум: 17.07.2014.
_______________________________________________________
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25.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), у износу од 1.700,00 КМ, са
конта број 414140 – Субвенција нефинансијским субјектима из области привреде
на конто 412100 -Расходи по основу закупа
(организациони код 00380130), период
јули 2014. 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: 02-014-1-249/14
Датум: 21.07.2014.
_______________________________________________________

26.
На основу члана 1.став 2. и члана 3.
став 1., тачка под а)., у вези члана 47. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04,
19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10 и 87/13), сходно члану 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04), у смислу члана 70.
став 3. Статута општине Петров-Пречишћени текст, („Сл.гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
извођење радова: „Завршни радови на
споменику погинулим борцима у мз
Карановац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке

за извођење радова: „Завршни радови на
споменику погинулим борцима у МЗ Карановац“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће 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,
60/10 и 87/13), те осталим подзаконским
актима из области Јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове набавке износи 5.000,00 КМ. Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена
су из Буџета општине Петрово реалокацијом средстава, са конта: 414 140 – Субвенција привредницима, на конто 511
195-Издаци за изградњу и прибављање
споменика.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Петрово и Општинска управа Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-105/14
Датум: 23.07.2014.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у
смислу става 3., тачка под а). и тачка под
ц). Упутства о примјени 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, 42/05, 118/05 и 98/13), у смислу
члана 70. став 3. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник
oпштине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у поступку Директног споразума: „Завршни радови на споменику погинулим борцима у МЗ
Карановац“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најпово-љнијег добављача радова у поступку
Дире-ктног спразума: „Завршни радови на
спо-менику погинулим борцима у МЗ
Кара-новац“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан
3. Жељко Ђурић, дипл. економиста,
члан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег добављача.
III
Отварање понуда ће се извршити
дана 31.07.2014. 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: 02-014-7-107/14
Датум: 22.07.2014.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 19. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07,
109/12), начелник општине Петрово дана
01.08.2014. године донио је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут ЈЗУ.
Дом здравља „Озрен“ Петрово, број: 31/14

од 03.02.2014. године.
Члан 2.
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: 02-014-1-256/14
Датум: 01.08.2014.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 27. став 1. алинеја 3.
и 4. и члана 56. став 1. алинеја 10. и алинеја
19. Статута општине Петрова („Службени
гласник општине Петрово“, број 17/06) а у
складу са Законом о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12) Начелник
општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СТАЊА ПРИРОДНЕ
НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ И КЛИЗИШТА И
ПРЕДУЗИМАЊУ ПРИОРИТЕТНИХ
МЈЕРА
Члан 1.
Проглашавам стање природне непогоде – поплава на територији општине Петрово.
Члан 2.
За чланове оперативног штаба у
ванредној ситуацији у току стања природне
непогоде и извршење оперативних послова
именујем:
1. Озрен Петковић, начелник општине
– командант штаба
2. Зоран Стјепановић, предсједник
Скупштине општине – замјеник команданта
штаба
3. Драженка Максимовић, начелница
одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове
3. Драган Петковић, ссс за послове
заштите и спашавања и старјешина ДВЈ
4. Здравко Станић, директор ЈЗУ ДЗ
„Озрен“
5. Бојан Марјановић, директор ЈКП
„Вода“ Петрово
6. Јеленко Ђурановић, всс за комуналну инфраструктуру
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7. Небојша Трифковић, ссс за пољопривреду, водопривреду
8. Дејан Јеремић, командир ПС Петрово
9. Марица Никић, секретар ООЦК
Петрово
10. Мира Максимовић, директорица
Центра за културу, информисања
11. Јелену Илић, административнотехнички послови
У оперативном смислу угрожено
подручје општине Петрово дијели се на ужа
подручја за која се задужени повјереници
чији задатак је директан увид на терену,
контакти са предсједницима Савјета МЗ,
стална комуникација и достављање информација о стању и потребама са терена ОШВС
усмено и телефонски:
1. Карановац, Сочковац – Небојша
Трифковић, Стојан Полугић
2. Какмуж, Петрово – Дражен Ђурић,
Драган Петковић
3. Порјечину, Кртову, Калуђерицу –
Брано Марјановић, Јеленко Ђурановић
Члан 3.
Стање природне непогоде трајат ће до
даљњег а у вријеме трајања стања природне
непогоде оперативни штаб у ванредној ситуацији бит ће у стању организованог сталног
дежурства.
У току важења стања природне непогоде сви субјекти и носиоци активности
заштите и спашавања дужни су предузети
мјере личне самозаштите, колективне заштите као и заштите материјалних добара.
Члан 4.
За вријеме трајања стања природне
непогоде вршити следеће задатке:
- на обезбјеђењу проходности приоритетних и алтернативних локални путних
праваца ангажовати ЈКП „Вода“, Петрово а
по процјени руководиоца предузећа и друга
правна и физичка лица, са одговарајућом
механизацијом, средствима и људством,
- за евакуацију угрожених и поплављених домаћинстава задужујем Добровољну ватрогасну јединицу Петрово а по
процјени оперативног штаба и друга правна и
физичка лица,

- за збрињавање евакуисаног становништва основним потребама задужујем
општинску организацију Црвеног крста,
предсједнике савјета мјесних заједница као
повјереника заштите и спашавања по мјесним заједницама и све грађане у неугроженим дијеловима насеља
- за обезбјеђење сигурности и безбједности на поплављеном подручју, задужујем
надлежне органе унутрашњих послова уз
сарадњу са повјереницима зашзите и спашавња по мјесним заједницама;
- у случају оштећења објеката водоснабдијевања и загађења питке воде у
циљу спречавање штетних посљедица по
здравље становништва задужујем ЈКП „Вода“, Петрово и ЈЗУ Дом здравља Петрово
- за организовање дежурства, стално
снимање стања, информисање и обавјештавање становништва о стању природне
непогоде, контакте са сусједним општинама,
републичким, регионалним и општинским
управама заштите и спашавања, управом ХА
Модрац и другим релевантним субјектима
задужујем самосталног стручног сарадника
за послове заштите и спашавања уз сарадњу
са лицем из локалних средстава информисања,
- организовати рад општинске управе
у складу са насталим стањем за што је задужена начелница Одјељења за просторно
уређење и стамбено комуналне послове,
- задужена лица из члана 2. ће редовно достављати Штабу за ванредне
ситуације усмене и писмене извјештаје о
стању природне непогоде од осталих
учесника и приједлоге даљих мјера, а лице за
то задужено, ће извршити обједињавање
информације и по одобрењу команданта
Штаба прослеђивати.
Члан 5.
За ангажовање физичких лица по
мјесним заједницама општине Петрово одговорни су предсједници савјета мјесних
зједница, као повјереници заштите и спашавања за конкретну мјесну заједницу.
Члан 6.
Чишћење и уклањање запрека на пропустима, путним каналима и на прилазним
путевима до домаћинстава, јавних установа,
привредних субјеката и других организација
обавеза је носиоца домаћинстава, односно
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надлежног руководства и запослених у
јавним установама, привредним субјекатима
и другим организацијама.
Основна заштита од улијевања воде у
стамбене, економске и пословне објекте који
су заплављени обавеза је носиоца домаћинстава, односно надлежног руководства и
запослених у јавним установама, привредним
субјекатима и другим организацијама.
Члан 7.
За период ангажовања извршиоцима
послова из члана 2, 3, 4. и 5. ове Одлуке
следује одговарајућа накнада у складу са
законским прописима и посебном, накнадном
Одлуком Начелника општине.
Одлуку о издвајању намјенских финансијских средстава, расподјели потребних
количина горива и налоге за изузимање
горива, набавци прехрамбени производа и
других потреба угроженог или евакуисаног
становништва доноси и одобрава Начелник
општине на приједлог задужених лица а
односно начелник одјељења за ПФ, а
извршавају конкретно задужена лица.
За прелиминарне процјене насталих
штета као и процјене интервентних набавки
задужује се Штаб иz члана 2. ове Одлуке а
обједињену и комплетирану процјену штета
насталих од елементарних непогода у складу
са прописаном методологијом сачинит ће за
то посебне, секторске и Одлуком начелника
општине именоване Комисије.
Члан 8.
Извјештај о извршењу наложених
мјера усаглашен са извршиоцима послова из
члана 2. ове Одлуке припремају сви органи и
лица из своје надлежности, обједињује ССС
за послове заштите и спашавања, подноси
Одјељење за опште послове а одобрава
Начелник општине.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и бит ће јавно објављена на
средствима информисања и у Службеном
гласнику општине.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-263/14
Датум: 05.08.2014.
_______________________________________________________

30.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ , број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 57. Статута
општине Петрово – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 7/14) Начелник општине Петрово д о
носи
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА НА
ПРИВРЕДНИМ ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
Именује се Комисија за процјену
висине штете на привредним објектима настале услед поплава на простору општине
Петрово у саставу:
1. Јово Татомировић – предсједник
комисије,
2. Жељко Томић – члан комисије,
3. Борис Ристић – члан комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да увидом на
лицу мјеста утврди штету на привредним
објектима на подручју општине Петрово
насталу услед дејства елементарних непогода-поплава, на одговарајућим обрасцима евидентира насталу штету, документује са фотографијама, изврши процјену штете те комплетан извјештај о штетама достави Начелнику општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-27/14
Датум: 07.08.2014.
_______________________________________________________

31.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општине Петрово – Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број
7/14) Начелник општине Петрово доноси
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЗБИРНОГ
ИЗВЈЕШТАЈА О ПРИЧИЊЕНИМ ШТЕТАМА ОД ПОПЛАВА И КЛИЗИШТА
Члан 1.
Именује се Централна комисија за
сачињавање збирног извјештаја о причињеним штетама од поплава и клизишта у
саставу:
1. Јулијана Иличић – предсједник
комисије,
2. Мира Катанић – члан комисије,
3. Жељко Ђурић – члан комисије,
4. Владо Симић – секретар комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да на основу
појединачних извјештаја комисија задужених за попис и процјену штета од поплава
и клизишта на објектима и пољопривредним усјевима сачини збирни извјештај
о насталим штетама на подручју општине
Петрово.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-28/14
Датум: 07.08.2014.
_______________________________________________________

32.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општине Петрово – Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број
7/14) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА НА
ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
Именује се Комисија за процјену
висине штете на инфраструктурним објектима настале услед поплава на простору
општине Петрово у саставу:

1. Јеленко Ђурановић – предсједник комисије,
2. Бојан Марјановић – члан комисије,
3. Бојан Ђурић – члан комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да увидом на
лицу мјеста утврди штету на инфраструктурним објектима на подручју
општине Петрово насталу услед дејства
елементарних непогода -поплава, на одговарајућим обрасцима евидентира насталу
штету, документује са фотографијама,
изврши процјену штете те комплетан
извјештај о штетама достави Начелнику
општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-29/14
Датум: 07.08.2014.
_______________________________________________________

33.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општине Петрово – Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ , број
7/14) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА НА СТАМБЕНИМ И ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТИМА
У ДОМАЋИНСТВИМА
Члан 1.
Именује се Комисија за процјену
висине штете на стамбеним и помоћним
објектима у домаћинствима настале услед
поплава на простору општине Петрово у
саставу:
1. Мићо Радељић – предсједник
комисије,
2. Дражен Ђурић– члан комисије,
3. Марио Бркић – члан комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да увидом на
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лицу мјеста утврди штету на стамбеним и
помоћним објектима у домаћинствима на
подручју општине Петрово и то у МЗ
Карановац, Сочковац и Какмуж насталу
услед дејства елементарних непогодапоплава у мјесецу августу, на одговарајућим обрасцима евидентира насталу штету,
документује са фотографијама, изврши
процјену штете те комплетан извјештај о
штетама достави Начелнику општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-30/14
Датум: 07.08.2014.
_______________________________________________________

34.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општине Петрово – Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број
7/14) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА НА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ УСЈЕВИМА И
ОБЈЕКТИМА ЗА ПЕРАДАРСТВО
Члан 1.
Именује се Комисија за процјену
висине штете на пољопривредним усјевима и објектима за перадарство настале
услед поплава на простору општине Петрово у саставу:
1. Небојша Трифковић – предсједник комисије,
2. Јелена Радић – члан комисије,
3. Ненад Поповић – члан комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да увидом на
лицу мјеста утврди штету на пољопривредним усјевим и објектима за перадарство на подручју општине Петрово насталу услед дејства елементарних непогода-поплава, на одговарајућим обрасцима
евидентира насталу штету, документује са
фотографијама, изврши процјену штете те

комплетан извјештај о штетама достави
Начелнику општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-31/14
Датум: 07.08.2014.
_______________________________________________________

35.
На основу Одлуке о проглашењу
стања природне непогоде - поплаве и
клизишта и предузимању приоритетних
мјера, број: 02-014-1-263/14 Командант
Штаба за ванредне ситуације општине Петрово уз сагласност чланова Штаба доноси
сљедећу
ОДЛУКУ
Члан 1.
Доноси се одлука да ће у случају
нове елементарне непогоде - поплаве, изазване излијевањем ријече Спрече у Карановцу на путу за Грачаницу, поред Пословне зоне Карановац, приступити пресијецању пута у дужини око 25 м (на мјесту за изградњу пропуста предвиђеном
Регулационим планом пословне зоне Карановац) да би се спријечила нова катастрофа која настаје плављењем овог простора
тј. како би вода могла несметано, без задржавања у насељу, отицати.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења.
КОМАНДАНТ ШТАБА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-263.6/14
Датум: 08.08.2014.
_______________________________________________________

36.
На основу члана 60. став 2. Закона о
јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), члана 9.
Одлуке о локалним путевима и улицама
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 5/07) и усмене информације МУП-а
ЦЈБ Добој Полицијске станице Петрово од
06.08.2014.године, начелник општине
Петрово д о н о с и
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ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ МИХОЉДАНСКА У
ПЕТРОВУ

Одлуке дужан је стан користити као добар
домаћин, старати се о текућем одржавању,
измиривању комуналних и других трошкова који настану коришћењем стана.

Члан 1.
ПРИВРЕМЕНО се забрањује саобраћај за сва возила у улици „Михољданска“ у Мјесној заједници Петрово,
због урушавања моста на ријеци Јадрини.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења а бит ће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.

Члан 2.
Забрана саобраћаја ће трајати до
изградње новог моста.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-272/14
Датум: 11.08.2014.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а бит ће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-271/14
Датум: 08.08.2014.
_______________________________________________________

37.
На основу члана 76. и 77. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12), због клизишта које
је угрозило породичну кућу Младена Васиљевића из Петрова а на приједлог Штаба
за ванредне ситуације општине Петрово,
начелник општине у својству Команданта
Штаба за ванредне ситуације општине
Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦЕ
ВАСИЉЕВИЋ МЛАДЕНА
Члан 1.
МЛАДЕН ВАСИЉЕВИЋ из Петрова, РВИ прве категорије са породицом
привремено се збрињава ради становања у
стан у згради П+1 у Петрову у Улици
„Колона 15. мај“, стан број 8, улаз број 8,
први спрат, површине 69.00m2, 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. уложак број 525.
Члан 2.
Привремени смјештај ће трајати до
обезбјеђења другог адекватног смјештаја.
Члан 3.
Корисник стана из члана 1. ове

_______________________________________________________

38.
На основу члана 26. став 1. алинеја
3. и 4. и члана 57. став 1. алинеја 10. и
алинеја 20. Статута општине Петрово-Пречишћени текст (“Службени гласник
општине Петрово”, број 7/14), а у складу
са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник
Републике Српске” број 121/12), Начелник
општине Петрово дана 11.08.2014. године
доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
На подручју општине Петрово престаје стање ванредне ситуације проглашено дана 06.08.2014. године Одлуком о
проглашењу стања природне непогоде –
поплаве и клизишта и предузимању приоритетних мјера, број: 02-014-1-263/14
Члан 2.
Одлука о проглашењу стања природне непогоде – поплаве и клизишта и
предузимању приоритетних мјера, број:02014-1-263/14 од дана 06.08.2014. године
ставља се ван снаге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена путем средстава јавног информисања и у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-273/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________
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39.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општине Петрово – Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број
7/14) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА НА СТАМБЕНИМ И ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТИМА
У ДОМАЋИНСТВИМА
Члан 1.
Именује се Комисија за процјену
висине штете на стамбеним и помоћним
објектима у домаћинствима настале услед
поплава на простору општине Петрово у
саставу:
1. Жељко Петковић – предсједник
комисије,
2. Миломир Васић – члан комисије,
3. Горан Јовановић – члан комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да увидом на
лицу мјеста утврди штету на стамбеним и
помоћним објектима у домаћинствима на
подручју општине Петрово и то у МЗ
Петрово, Порјечина, Кртова и Калуђерица,
насталу услед дејства елементарних непогода-поплава у мјесецу августу, на одговарајућим обрасцима евидентира насталу
штету, документује са фотографијама,
изврши процјену штете те комплетан
извјештај о штетама достави Начелнику
општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-32/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

40.
На основу члана 76. и 77. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12), због поплава које су

угрозиле индивидуалне објекте
вање а на приједлог Штаба за
ситуације општине Петрово,
општине у својству Команданта
ванредне ситуације општине
доноси

за станованредне
начелник
Штаба за
Петрово,

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОБЈЕКТА ЗА
АЛТЕРНАТИВНИ СМЈЕШТАЈ
Члан 1.
ОБЈЕКАТ изграђен на к.ч. број 3380
Озрен-хотел кафана, површине 208m2,
уписан у ПЛ. број 89/4 к.о.Петрово, посједник општина Петрово проглашава се за
алтернативни-привремени смјештај.
Члан 2.
Објекат из члана 1. ове Одлуке служит ће за привремени смјештај породица
са простора општине Петрово чији су
индивидуални-породични стамбени објекти поплављени у мјесецу мају и августу
2014. године и постали неусловни за становање.
Члан 3.
Привремени смјештај ће трајати до
санирања објеката из члана 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења а бит ће објављена у Службеном
гласнику општине Петрово.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-263.36/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

41.
На основу члана 76. и 77. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12), због поплава које су
угрозиле породичну кућу Цвијановић
Момчила из Сочковца а на приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Петрово, начелник општине у својству Команданта Штаба за ванредне ситуације
општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦЕ
ЦВИЈАНОВИЋ МОМЧИЛА
Члан 1.
ЦВИЈАНОВИЋ МОМЧИЛО из Со-
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чковца са породицом привремено се збрињава ради становања у стамбени објекат у
Мјесној заједници Сочковац, Станица-Сочковац-Слатина, број 5 (бивша СУР Цезар)
изграђен на к.ч. број 1073 Кањужа, кућа
површине 108m2 и двориште од 356 m2,
уписаној у ПЛ.бр. 52 к.о. Сочковац

РИНИЋ“, с.п. Станари, изабран је као
најповољнији понуђач у поступку Директног споразума за јавну набавку радова:
„Завршни радови на споменику погинулим
борцима у МЗ Карановац“,

Члан 2.
Привремени смјештај ће трајати до
обезбјеђења другог адекватног смјештаја.

„Завршни радови на споменику погинулим
борцима у МЗ Карановац“, закључиће се
након истека 15 дана, од дана када је понуђач обавјештен о избору најпово-љнијег
добављача радова.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
49/04) и Законима о измјенама Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник БиХ“, број:
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), те подзаконским актима и осталим позитивним
прописима из области јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа Петрово, а Комисија за јавне набавке општине Петрово, након пријема и
оцјене понуде, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се као најповољнији добављач изабере пословни субјекат под називом КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА „ЈЕРИНИЋ“, Мирјана Јеринић, с.п.
Станари.
На основу члана 34. став 1.тачка б).,
и члана 35. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 и 87/13),сходно Упутству о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број: 03/05 и 24/09), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИ
Ј Е К У: Сваки добављач који има легитиман интерес за конкретан уговор о
јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току поступка прекршио
једну или више одредби Закона о јавним
набавкама БиХ или подзаконских аката
донесених на основу њега има право
уложити приговор на поступак., сходно
члану 50. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 и 87/13) .

Члан 3.
Корисник објекта из члана 1. ове
Одлуке дужан је објекат користити као добар домаћин, старати се о текућем одржавању, измиривању комуналних и других
трошкова (трошкови ел.енергије, воде,
смећа и др.) који настану коришћењем
објекта.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења а бит ће објављена у Службеном
гласнику општине Петрово.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-278/14
Датум: 11.08.2014.
_______________________________________________________

42.
На основу члана 70. став 3.Статута
општине Петрово („Сл. гласник општине
Петрово“, број: 7/14), сходно члану 72.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), те члану 6. став 1., тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,број:
03/05 и 24/09) , у вези члана 34. став 2., у
смислу члана 3.став 1.,тачка под а).Закона
о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), Начелник
општине Петрово, д о н о с и

ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова
у поступку Директног споразума: „Завршни радови на споменику погинулим
борцима у МЗ Карановац“, пословном
субјекту под називом КАМЕНОРЕЗАЧКА
РАДЊА „ЈЕРИНИЋ“, с.п. Станари
Члан 1.
КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА „ЈЕ-

Члан 2.
Уговор о јавној набавци радова:
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Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 (пет) 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 1 (једне)
године од наводне повреде, у смислу члана
51. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ

(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10 и 87/13).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-108/14
Датум: 12.08.2014.

________________________________________________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Одлука о одобравању буџетских средстава
за санирање штета
2. Одлука о реалокацији буџетских средстава
3. Оквирни програм обиљежавања Крсне славе и Дана општине
4. Одлука о одобравању куповине некретнина
„Кокапродукт“ д.о.о. у стечају Грачаница
5. Одлука о именовању Комисије за успостављање граничне линије између шума и
шумског земљишта с једне стране и пољопривредног земљишта с друге стране
6. Одлука о именовању Организационог одбора за обиљежавање Крсне славе и Дана
општине Петрово
7. Одлука о именовању директора Јавне установе „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово
8. Одлука о именовању Управног одбора Јавне
установе „Културно-туристички и спортски
центар“ Петрово
9. Одлука о разрјешењу дужности начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбенокомунлане послове
10. Одлука о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комунлане послове
11. Закључак по Елаборату/извјештају о процијењеној штети на подручју општине Петрово
12. Закључак о прихватању Информације о
стању електроенергетских објеката и снабдијевању купаца електричном енергијом на
подручју општине Петрово за 2014. годину
13. Закључак о прихватању Информације о
обављању ветеринарске заштите животиња
на подручју општине Петрово
14. Закључак о прихватању Информације о
стању у области пољопривреде и задругарства на подручју општине Петрово
15. Закључак о прихватању Информације о
смањењу учешћа општине Петрово у прерасподјели прихода од индиректних пореза
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

16. Одлука о реалокацији средстава
17. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба у поступку директног споразума: „Набавка горива за потребе службених возила
Општинске управе Петрово за 2014. годину“,
пословном субјекту под називом „РИКАБВМ“ д.о.о. Карановац
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18. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
19. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
20. Одлука о реалокацији средстава
21. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова: „Адаптација просторија МЗ Порјечина“
22. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском поступку: „Адаптација просторија
МЗ Порјечина“
23. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова: „Изградња гараже за
ватрогасна возила“
24. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском поступку: „Изградња гараже за ватрогасна возила“
25. Одлука о реалокацији средстава
26. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова: „Завршни радови на
споменику погинулим борцима у мз
Карановац“
27. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у поступку Директног споразума: „Завршни радови на споменику погинулим борцима у мз Карановац“
28. Одлука о давању сагласности на статут
(ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово)
29. Одлука о проглашењу стања природне непогоде-поплаве и клизишта и предузимању
приоритетних мјера
30. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава на привредним објектима
31. Рјешење о именовању Комисије за сачињавање збирног извјештаја о причињеним штетама од поплава и клизишта
32. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава на инфраструктурним објектима
33. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава на стамбеним и помоћним објектима у домаћинствима
34. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава на пољопривредним
усјевима и објектима за перадрство
35. Одлука (пресијецање пута у Карановцу)
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36. Одлука о привременој забрани саобраћаја у
улици Михољданска у Петрову
37. Одлука о збрињавању породице Васиљевић
Младена
38. Одлука о престанку ванредне ситуације на
подручју општине Петрово
39. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава на стамбеним и
помоћним објектима у домаћинствима
40. Одлука о проглашењу објекта за алтернативни смјештај
41. Одлука о збрињавању породице Цвијановић Момчила
42. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова у поступку Директног споразума:
„Завршни радови на споменику погинулим
борцима у МЗ Карановац“, пословном субјекту под називом Каменорезачка радња
„Јеринић“, с.п. Станари
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