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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 9                      Петрово, 23.08.2018. године          Година: XXVI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 
На основу члана 39.став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 97/16), 
члана 348. став 1. Закона о стварним пра-
вима („Службени гласник Републике Ср-
пске“, број 124/08, 3/09, 58/09 95/11 и 
60/15), члана 5. тачка б) Правилника о по-
ступку јавног конкурса за располагање не-
покретностима у својини Републике Ср-
пске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чланa 38. став 2. тачка 2. Ста-
тута општине Петрово (''Службени гласник 
општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 20.08.2018. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 
О ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 
           Општина Петрово путем усменог ја-
вног надметања-лицитације приступа про-
даји непокретности у Пословној зони Со-
чковац, означеној  са к.ч. број 1036/1 Со-
чковац, остало неплодно земљиште, повр-
шине 5364 m2 уписана у Посједовни лист 
број 55/4 к.о. Сочковац  посјед општине 
Петрово садијелом 1/1 што по старом пре-
мјеру одговара дијелу парцеле број 477/1 
„Ораница Полигон“  ораница, површине 
5377 m2 и дијелу парцеле број 475/1 „Со-
чковац остало неплодно земљиште“, по-
вршине 9385 m2  уписане у з.к. уложак број 
351 к.о.Сочковац,  државна својина. 
 

Члан 2. 
            Почетна продајна цијена непокре-
тности из члана 1.ове одлуке износи 
51.779,16КМ. 
 

Члан 3. 
             За учешће у поступку јавног на-
дметања- лицитације учесници у поступку 
су дужни положити на име кауције износ 
од 10% од почетне цијене непокретности 
која   се   лицитира   на   пословни   рачун  
 

 
 

општине Петрово број 562-005-00000029-
66,отворен код НЛБ Развојне банке а.д. 
Бања Лука. 
  Учесник лицитације који након за-
кључења лицитације одустане од куповине  
непокретности или у остављеном року не 
исплати у цјелости купопродајну цијену 
губи право на поврат положене кауције из 
претходног става. 
 

Члан 4. 
   Учесник лицитације који се изабере 
као најбољи понуђач, обавезан је уплатити  
остатак дуга од продајне цијене најкасније 
до 25.децембра 2018.године.  Предаја  не-
покретности у посјед купцу извршиће се 
након закључења уговора о продаји и 
исплате цјелокупног износа продајне ци-
јене. 
 

Члан 5. 
   Кад се стекну услови за  усклађи-
вање земљишног и посједовног стања не-
покретности из члана 1. ове Одлуке, купац 
ће се у земљишним књигама уписати на 
површини која одговара посједовном ста-
њу  и то у површини од 5364 m2. 
 

Члан 6. 
  Поступак лицитације спровешће  
Комисија за провођење јавног надметања 
(лицитације) за продају непокретности. 
   Оглас за продају непокретности из 
члана 1. ове одлуке објавиће се у дневном 
листу доступном широј јавности на огла-
сној табли општине Петрово и веб сајту 
општине. 
 

Члан 7. 
   Овлашћује се Начелник општине 
Петрово да по окончању лицитационог 
поступка са најповољнијим понуђачем 
закључи Уговор о продаји а по приба-
вљеном мишљењу Замјеника Правобра-
ниоца Републике Српске са сједиштем у 
Добоју. 
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Члан 8. 
  Трошкове израде нотарске исправе 
сноси купац. 
 

Члан 9. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „ Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-70/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

2. 
На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („ Службени 
гласник Републике Српске„ број 97/16) 
члана 4. и 24. Закона о административним 
таксама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 100/11, 103/11 и 67/13), и 
члана 38. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 
8/17), Скупштина општине Петрово на сје-
дници одржаној дана 20.08.2018.године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина, 

начин обрачуна и наплата 
општинскеадминистративне таксе (у 
даљем тексту: таксе) и ослобађања од 
плаћања за све списе и радње у управним и 
другим поступцима (у даљем тексту: списи 
и радње) који се воде код: 

1. Општинских органа управе и 
општинских организација, 

2. Предузеће, јавних установа и 
других правних субјеката пред којима се 
на закону заснованом Одлуком Скупштине 
општине, повремено рјешава у управним 
стварима о одређеним правима и обаве-
зама. 

 
Члан 2. 

Списи и радње за које се плаћа та-
кса, као и висина таксе утврђују се Тари-
фом административнихтакси у Општи-
нској управи, која је саставни дио ове 
одлуке. 

Такса се може наплатити само ако 
је прописана претходно наведеном  Тари-
фом. 

Таксе које се плаћају по Тарифи 
административних такси у Општинској 
управи су приходи буџета општине Пе-
трово. 
 

Члан 3. 
Таксени обвезник (у даљем тексту: 

обвезник) је лице по чијем се захтјеву 
поступак покреће, односно врше радње 
предвићене таксеном тарифом. 

Ако за исту таксу постоје два или 
више таксених обвезника, њихова обавеза 
је солидарна. 

 
Члан 4. 

Ако таксеном тарифом није дру-
гачије прописано, таксена обавеза настаје: 

а) за писмене поднеске – у тренутку 
када се предају, а за усмено саопштење 
које се даје на записник – у тренутку када 
се записник сачини, 

б) за рјешења, дозволе и друге 
исправе – у тренутку подношења захтјева, 
односно поднеска за њихово издавање и  

в) за управне радње – у тренутку по-
дношења захтјева за извршење тих радњи. 

Такса се плаћа у тренутку настанка 
таксене обавезе. 
 

Члан 5. 
Ако је таксеном тарифом прописано 

да се такса плаћа према вриједности пре-
дмета, као основица за обрачунавање таксе 
узима се вриједност означена у поднеску 
или исправи. 

 
Члан 6. 

Ако се исправа за коју се плаћа та-
кса, по захтјеву странке издаје у два или 
више примјерака, за други и сваки наредни 
примјерак плаћа се такса као за препис или 
овјеру преписа. 
 

Члан 7. 
Службено лице које прима таксир-

ани поднесак дужно је поништити нали-
јепљену таксу. 

Ако је такса плаћена накнадно, по-
ништава је службено лице органа које 
доноси рјешење или другу исправу за коју 
се плаћа такса. 
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Такса се поништава штамбиљом 
„поништено“, а у случају да то није могуће 
– такса се поништава потписом службеног 
лица из става 1. и 2. овог члана. 

У рјешењу или другој исправи за 
коју је такса плаћена, мора се означити да 
је такса плаћена, у којем износу и по којем 
тарифном броју. 

У исправама које се издају без таксе 
мора се означити у коју сврху се издаје и 
на основу којег прописа су ослобођене од 
таксе. 

Исправе из става 5. овог члана могу 
се употријебити за друге сврхе (од оних за 
које се издају) само кад на њих буде 
плаћена одговарајућа такса. 
 

Члан 8. 
Ако таксени обвезник не плати та-

ксу (непосредно или поштом) за поднесак 
који није таксиран, орган који одлучује по 
захтјеву писменом опоменом упозориће 
обвезника који је дужан да плати таксу у 
року од осам дана од дана пријема опомене 
и истовремено ће га упознати са посље-
дицама неплаћања таксе. 
 

Члан 9. 
Ако у остављеном року из члана 8. 

ове одлуке обвезник не плати таксу, орган 
који одлучује по захтјеву затражиће од По-
реске управе Републике Српске (у даљем 
тексту: Пореска управа) да у складу са 
прописима којим се утврђује порески по-
ступак наплати таксу принудним путем. 
 

Члан 10. 
Уколико лице, са пребивалиштем у 

иностранству, упућује захтјев за издавање 
исправа путем телефона или електронском 
поштом, такса уз припадајући износ по-
штарине, плаћа се уплатом на рачун код 
одређене пословне банке, односно поште – 
у корист буџета општине Петрово. 
 

Члан 11. 
Ако обвезник има пребивалиште, 

односно сједиште у иностранству, а таксу 
није платио у тренутку настанка обавезе, 
наплата таксе извршиће се прије уручења 
акта којим је поступак окончан или је 
извршена управна радња. 

 
Члан 12. 

Списи и радње у поступцима који 

се воде по службеној дужности не по-
длијежу плаћању таксе. 

 
Члан 13. 

Од плаћања таксе ослобођени су: 
1.Република Српска, јединице ло-

калне самоуправе и њихови органи, 
2.Правни субјекти из тачке 2. члана 

1. ове одлуке када рјешавају у управним 
стварима, 

3.Фондови и установе у области 
образовања, науке, културе, физичке ку-
лтуре и социјалне заштите за списе и 
радње у вези са обављањем своје дје-
латности, 

4. Организације Црвеног крста, 
5.Правна лица основана ради борбе 

против алкохолизма, наркоманије и других 
облика зависности, рака и дистрофије за 
списе и радње у вези са обављањем своје 
дјелатности, 

6.Правна лица основана за заштиту 
лица са физичким и психичким недо-
стацима и поремећајима за списе и радње у 
вези са обављањем своје дјелатности, 

7.Савези глувих и савези слијепих и 
њихове организације у пословима у вези са 
рехабилитацијом глувих и слијепих, 

8.Инвалидске организације, осим у 
пословима у вези са вршењем привредне 
дјелатности, 

9.Инвалиди рата, инвалиди рада и 
цивилне жртве рата, до навршених 26 го-
дина живота, за списе и радње у вези са 
школовањем у свим школама, 

10.Инвалиди који су ослобођени 
плаћања годишњих накнада за употребу 
моторних возила, у поступку стручног пре-
гледа тих возила ради регистрације, 

11. Радио – аматери учлањени у 
Савез радио аматера Републике Српске, 

12. Страна дипломатска и конзула-
рна представништва у вези са обављањем 
дипло-матских и конзуларних послова, под 
условом реципроцитета,  

13. Лица која нису у радном односу 
за пријаву на конкурс за заснивање 
радногодноса,   

14. Грађани за списе и радње у вези 
са остваривањем и заштитом права из 
радног односа,   

15.Ученици и студенти за списе и 
радње у вези са школовањем до навршених 
26 година живота, 



Страна 4 – Број 9     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО     Четвртак, 23.08.2018. године 
 

16. Ватрогасна друштва и ватрога-
сне јединице, 

17. Грађани који поклањају своју 
имовину у корист општине и Републике 
Српске или се одричу права власништва, у 
поступку за добијање исправа потребних 
за пренос власништва, 

18. Црквене општине и парохије са 
подручја општине Петровои 

19.Лица у стању социјалне потребе.                                                          
 

Члан 14. 
Када је поступак покренут на за-

хтјев више грађана, од којих су неки 
ослобођени од плаћања таксе у том по-
ступку, таксу плаћа само грађанин који 
није ослобођен плаћања таксе. 
 

Члан 15. 
Такса се не плаћа за: 
1.Поднеске упућене органима за 

представке и притужбе, 
2.Молбе за помиловања и рјешења 

по тим молбама, 
3.Списе и радње у поступку за по-

врат неправилно наплаћених дажбина, 
4. Списе и радње у поступку за са-

стављање и исправку бирачких спискова и 
спискова за кандидовање, 

5.Списе и радње у поступку усва-
јања и у поступку за постављање стараоца, 

6.За списе и радње у поступку за 
остваривање законом признатих пореских 
олакшица, разреза пореза грађана и сма-
њења катастарског прихода услед еле-
ментарних непогода и штеточина, 

7.Списе и радње за додјелу соци-
јалне помоћи и за остваривање других 
облика социјалне заштите, 

8.Списе и радње у поступку за 
остваривање права бораца, 

9.Списе и радње у поступку оства-
ривања права породица погинулих бораца, 
а у сврху рјешавања социјалних, здра-
вствених, стамбених и потреба преква-
лификације, доквалификације и осталог 
школовања, 

10.Списе и радње у поступку за 
остваривање права инвалида, 

11.Списе и радње у поступку оства-
ривања права на пензију и права из 
здравствене заштите, 

12.Списе и радње у поступку осни-
вања ватрогасних друштава и њихових 
јединица, 

13.Списе и радње у поступку за 
остваривање права носилаца одликовања, 

14.Списе и радње у поступку за 
остваривање права на додатак на дјецу, 

15.Списе и радње у вези са при-
јемом поклон – пакета од добровољних 
организација из иностранства, ако су 
упућени добротворним организацијама у 
Републици Српској, 

16.Списе и радње у вези са војним 
евиденцијама, 

17.Списе и радње у вези са при-
знавањем права на повлашћену вожњу 
грађанима којима то право припада по 
важећим прописима, 

18.Списе и радње у поступку 
подржављења некретнина по основу 
национализације, експропријације, аронда-
ције, комасације и других видова подр-
жављења, 

19.Списе и радње у поступку осни-
вања установа социјалне заштите, 

20. Оргинале диплома, свједоча-
нстава и других исправа о завршеном 
школовању или класификацији, осим њи-
хових дупликата и превода, 

21.Списе и радње у вези са зашти-
том споменика културе, 

22.Списе и радње у поступку за 
сахрану умрлих, 

23. Списе и радње у поступку за 
исправљање грешака у правним и другим 
актима, 

24.Све врсте пријава и увјерења  о 
регистрацији и одјави регистрације по-
словних субјеката, уколико законом није 
другачије прописано и 

25.Списе и радње у поступку 
усклађивања евиденције пореских обве-
зника код Пореске управе, 

26. Списе и радње за добијање до-
звола за сјечу у властитој шуми за потребе 
домаћинства, 

27.Списе и радње у поступку изда-
вања радних књижица и утврђивања ра-
дног и пензијског стажа, 

28.Списе и радње у поступку уписа 
у књигу држављана, 

29. Списе и радње код пријаве и 
уписа у матичне књиге, 
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30.Пријаву и одјаву пребивалишта и 
боравишта грађана, 

31.Списе и радње у поступку изда-
вања личне карте држављанима Републике 
Српске стално настањеним у Републици 
Српској и 

32.Списе и радње у поступку до-
дјеле кредита и стипендија студентима и 
ученицима са подручја општине Петрово. 

33. Списи и радње за пријаву на ко-
нкурс за чланство у управним и надзорним 
одборима у предузећима и установама чији 
је оснивач општина. 

 
Члан 16. 

Лице које је ослобођено плаћања 
таксе у Општинској управи по овој Одлу-
ци, дужно је дати на увид службенику који 
врши наплату таксе одговарајући доку-
мент, односно јавну исправу на основу 
које остварује право на ослобађање од 
плаћања таксе, а у колико се поднесак ша-
ље поштом грађанин је дужан приложити 
овјерену копију тог документа или јавне 
исправе, осим у случајевима када орган 
или служба воде евиденцију о чињеницама 
на основу којих је  обвезник ослобођен 
плаћања таксе. 

 
Члан 17. 

Лице које је платило таксу коју по 
овој Одлуци а није било дужно да плати 
или је таксу платило у износу  већем од 
прописаног има право на поврат таксе, 
односно вишка плаћене таксе. 

Захтјев за поврат таксе, односно 
вишка плаћене таксе лице из става 1. овог 
члана подноси Пореској управи. 

Рјешење о поврату таксе, односно 
вишка плаћене таксе доноси Пореска 
управа. 
 

Члан 18. 
Право на наплату таксе застаријева 

за двије године од истека године у којој је 
таксу требало наплатити, а право на поврат 
таксе, односно вишка таксе за двије године 
од дана када је такса наплаћена.  
 

Члан 19. 
Таксе се плаћају у администрати-

вним таксеним маркама јединствене еми-
сије (у даљем тексту: таксене марке). 

Таксене марке издају се у апоенима 
од: 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ, 10 КМ и 50 КМ. 

Таксе које се плаћају по Тарифи 
административних такси у Општинској 
управи плаћају се на начин прописан 
ставом 1. овог члана или у готовом новцу 
налогом на рачун буџета Општинеако 
такса износи преко 200,00 КМ. 

Плаћање таксе за услуге пружања 
правне помоћи врши се готовим новцем. 
 

Члан 20. 
За списе и радње у управним ства-

рима по којима је таксена обавеза настала 
до дана ступања на снагу ове Одлуке, а 
није наплаћена, биће наплаћена у складу са 
прописима који су били на снази у вријеме 
настанка таксене обавезе. 
 

Члан 21. 
Ступањем на снагу ове Одлуке пре-

стаје да важи Одлука о општинским адми-
нистративним таксама („Службени гла-
сник општине Петрово“, број: 2/05, 2/06, 
5/07, 8/07, 4/10, 6/11,11/11-Пречишћен 
текст, 1/13-Исправка пречишћеног текста, 
11/13 и 1/15). 
 

Члан 22. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

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

 
ТАРИФА 

АДМИНИСТРАТИВНИХТАКСИ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
I – ПОДНЕСЦИ 

  Плаћа се у КМ 
 

Тарифни број 1. 
 

За захтјеве, молбе, приједлоге, 
пријаве и друге поднеске, ако овом 
тарифом није прописана друга такса 
................................................................2,00 
 

НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју не 

плаћа се за накнадне поступке којима 
странка захтијева само брже поступање 
по раније поднесеном поднеску и по-
ступке који су обухваћени другом накна-
дом. 
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Тарифни број 2. 
 

За жалбе на рјешења .............10,00 
      

II – РЈЕШЕЊА 
 

Тарифни број 3. 
 

За сва рјешења за која није про-
писана посебна такса........................10,00 
 

НАПОМЕНА: 
1. Ако се доноси једно рјешење по 

захтјеву више странака (лица), такса се 
по овом тарифном броју плаћа онолико 
пута колико има лица којима се рјешење 
доставља.  

2. За рјешења донесена по жалба-
ма не плаћа се такса. 

 
Тарифни број 4. 

 
За списе и радње у поступку ре-

гистрације оснивања, промјене података 
и престанка обављања дјелатности пре-
дузетника ...........................................30,00 
 

НАПОМЕНА: 
1. Ако се исправа за коју се плаћа 

такса, по захтјеву странке издаје у два 
или више примјерака, за други и сваки 
наредни примјерак плаћа се такса као за 
препис или овјеру преписа. 
 

Тарифни број 5. 
 

За рјешења и одобрења (за физи-
чка и правна лица) којим се одобрава 
привременообављање предузетничких 
активности ван сједишта и пословних 
просторија, као и на изложбама, сајмо-
вима, вашарима, народним прославама и 
скуповима, културно-спортским и другим 
приредбама и сличним манифестацијама 
на подручју општине Петрово плаћа се 
такса, и то:  
 

1. Угоститељске дјелатности: 
 - привремени објекти у којима се 
послужује јело и пиће до 100 конзумних 
мјеста ................................................ 150,00 
 - привремени објекти у којима се 
послужује јело и пиће од 100 до 250 
конзумних мјеста ............................250,00 

- привремени објекти у којима се 
послужује јело и пиће преко 250 ко-
нзумних мјеста................................ 400,00 

-   печењаре-продаја печења и пића 
са конзумацијом ..............................110,00 

-  печењаре-продаја печења без ко-
нзумације ........................................... 50,00 

-   сластичарна .......................  40,00 
-   ноћни клуб са забавним програ-

мом за госте ....................................  350,00 
-   грил са продајом пића.....  40,00 
-  остале угоститељске дјелатности 

...........................................................  100,00 
 

2.Трговинске дјелатности: 
 -   покретна продавница, киоск и 
слично................................................ 50,00 

-   стол-тезга........................... 40,00 
-   аутомати за кокице и сладолед 

..............................................................30,00 
-   остале трговинске дјелатности 

.............................................................. 30,00 
 

3.Услуге: 
-   луна парк-велики ............ 300,00 
-   луна парк-средњи...........  220,00 
-   луна парк-мали................ 150,00 
-   рингишпил велики.......... 120,00 
-   рингишпил средњи..........  80,00 
-   рингишпил мали..............  50,00 
-   наплата паркинг простора преко 

400 паркинг мјеста.......................... 250,00 
-   наплата паркинг простора од 

200 до 400 паркинг мјеста..............200,00 
-   наплата паркинг простора до 

200 паркинг мјеста.........................  150,00 
- забавне услуге-пикадо, карамбол 

и слично............................................  30,00 
-   приређивање музичког програ-

ма у привременом угоститељском објекту 
...........................................................  100,00 

-   остале вашарске дјелатности 
.............................................................  40,00 
 

III. ОБЛАСТ ГРАЂАНСКИХ 
СТАЊА 
 

Тарифни број 6. 
 

За таксе из области грађанских 
стања плаћа се: 

1. Рјешење за накнадни упис у 
МКР, МКВ .......................................   10,00 
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2. Рјешење за исправку података у 
МК ....................................................   10,00 
 3. Рјешење за закључење брака 
изван службених просторија ...........15,00 

4. Рјешење о промјени личног 
имена ................................................  15,00 
 5. Рјешење о поништењу уписа у МК, 
по захтјеву странке ................................. 15,00 

6. Рјешење о склапању брака пу-
тем пуномоћника ............................    30,00 

7. Вјенчање ако је један или оба 
брачана друга страни држављани (не 
односи се на странце из бивше Југо-
славије) .............................................. 50,00 

8. За смртовницу која се покреће 
накнадно, после 30. Дана ................ 10,00 

9. Рјешење о накнадном упису у 
МКУ..................................................   10,00 

10. Изјава о признавању очинства 
дата на записник ..............................   10,00 

11. Промјена ентитетског држа-
вљанства ............................................  10,00 
 

IV. УВЈЕРЕЊA 
 

Тарифни број 7. 
 

1. За увјерења, ако није другачије 
прописано ...........................................  5,00 

2. За увјерење о којима се не води 
службена евиденција ......................   10,00 

3. За увјерења из евиденција..  5,00 
 

Тарифни број 8. 
 

За изводе из МК и увјерења која се 
издају на основу матичних књига: 

1. За исправе из МК на обрасцима 
за употребу у земљи...........................  5,00 

2. За исправе из МК на обрасцима 
за употребу у иностранству ...........   10,00 

3. За потврду о издржавању.. 10,00 
4. За увјерење о слободном бра-

чном стању .......................................  15,00 
5. За увјерење о којима се не води 

службена евиденција ......................   10,00 
6. За увјерења из евиденција .. 5,00 

 

НАПОМЕНА: Такса на увјерења 
којима се доказује извршење обавезе 
према Републици и општини, ако су исте 
извршене, не плаћа се. 
 

Тарифни број 9. 
 

За увјерења којима се доказује по- 

ријекло, вриједност, количина, квалитет 
или здравствена исправност робе ...  10,00 
 

НАПОМЕНА: 
1.Такса се не плаћа на стране 

општинске декларације које прате спро-
водни акт. 
 

V– ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕ-
ВОДИ 

 

Тарифни број 10. 
 

За овјеру потписа, рукописа, пре-
писа и фотокопија: 

1. За овјеру  сваког потписа и пе-
чата на исправама., ако није другачије 
потписано ............................................. 5,00 

2. За овјеру аутентичности руко-
писа, преписа и фотокопија од сваког 
полутабака оргинала..........................  1,00 

3. За овјеру плана, цртежа, про-
јекта и сл ...........................................  10,00 
 

НАПОМЕНА: 
1. Под полутабаком подразумијева 

се лист хартије од двије странице но-
рмалног формата или мањег. 

2. Започети полутабак рачуна се 
као цијели лист. 

3. Ако је рукопис, препис и фото-
копија писан на страном језику плаћа се 
такса у двоструким износу таксе из тачке 
2. ове тарифе. 

 
Тарифни број 11. 

 
1. За овјеру пуномоћи за упра-

вљање, регистровање или располагање 
моторним возилом ..........................  10,00 

2. За остале пуномоћи ...........  5,00 
3. За овјеру уговора по потпису 

............................................................... 5,00 
4. За овјеру редова вожње по је-

дној линији .......................................  10,00 
5. За овјеру цјеновника услуга за 

превозника ........................................ 10,00 
6. За овјеру књиге утисака за уго-

ститеље .............................................. 10,00 
7. За овјеру осталих књига ....  5,00 
8. Излазак радника на терен по за-

хтјеву странке по једном потпису ....10,00 
 

НАПОМЕНА:Сматра се да је извр-
шена овјера уговора када се овјеравају 
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само потписи уговорених страна. Свака 
измјена садржаја уговора сматра се као 
нови уговор. 

 

Тарифни број 12. 
 

1. За кориштење предмета из ар-
хиве (пројектно-техничка документаци-
ја).....................................................    10,00 

2. За издавање преписа архивских 
докумената......................................   10,00 
 

VI. ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ 
 

Тарифни број 13. 
 

а)  За издавање локацијских услова: 
1. Стамбени објекти ................ 20,00 
2. Индивидуалне стамбено-посло-

вне објекте ..........................................  80,00 
3. Стамбене, стамбено пословне 

објекте колективног становања ........ 100,00 
4. Пословне и привредне објекте до 

200m2  .................................................  100,00 
5. Пословне и привредне објекте од 

200m2  -500 m2....................................150,00 
6. Пословне и привредне објекте 

преко 500 m2......................................  200,00 
7. Викенд објекте ..................   50,00 
8. Помоћне објекте (гараже, шупе, 

оставе и сл.).........................................  30,00 
9. Привремене пословне објекте-

киоске ..................................................  50,00 
10. Љетне баште, тенде, рекламни 

панои....................................................   40,00 
11. За објекте инфраструктуре до 

1км .......................................................  50,00 
- за сваки следећи  километар плаћа 

се ..........................................................  10,00 
12. За све остале објекте који нису 

наведени .............................................. 30,00 
 

НАПОМЕНА: 
1. За издавање локацијских услова 

за доградњу, реконструкцију, надоградњу 
и промјену намјенеза објекте из тачке 1. до 
8. плаћа се 50% износа таксе утврђенеовим 
тарифним бројем. 

2. За издавање рјешења о измјени 
локацијских услова, по захтјеву странке, 
плаћа се такса у пуном износу, као и за 
издавање локацијских услова. 
 

б) За одобрење за грађење: 
 

Такса за одобрење за грађење плaћа 

се према предрачунској вриједности обје-
кта и то: 

1. До 50.000,00КМ ..................  20,00 
2. Од 50.001,00КМ до 100.000,00 

КМ ......................................................... 30,00 
3. Преко 100.000,00КМ- према пре-

драчунској вриједности објекта......  0,05% 
НАПОМЕНА:  
- Приликом издавања одобрења за 

грађење објеката чија предрачунска ври-
једност прелази 100.000,00КМ, максима-
лна висина таксе је 1.000,00КМ 

4.За издавање рјешења о легално-
сти објекта ..........................................   20,00 
 

в) За одобрење за употребу објекта: 
- индивидуални стамбени објекти 

.............................................................   50,00 
- индивидуални стамбено-пословни 

објекти ...............................................   80,00 
- индивидуални стамбени и ста-

мбено пословни објекти површине преко 
400m2 и стамбено-пословни објекти са два 
и више станова ................................. 100,00 

-пословни објекти-трговачке ра-
дње, угоститељске, СЗР и др. 

-објекти површине  до 50m2.... 30,00 
-објекти површине од 50 до 100m2 

.............................................................    50,00  
-објекти површине од 100m2 до 

300m2 ..................................................100,00  
-објекти површине преко 300m2 

............................................................  150,00  
- производни погони ............  100,00 
-бензинске пумпе .................  100,00 
-инсталације и објекти мобилне 

телефоније и РТВ ............................. 100,00 
-фарме .................................... 100,00 
-помоћни објекти ..................   30,00 
-за све остале објекте који нису 

наведени ...........................................    30,00 
 

Тарифни број 14. 
 

Извод из просторно планске доку- 
ментације за једну катастарску честицу 
................................................................ 10,00 
 

НАПОМЕНА: За сваку наредну ка-
тастарску честицу додатно по 1,00КМ  
(парцелу). 
 

Тарифни број 15. 
 

- За   издавање   санитарне   сагла- 
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сности за ексхумацију ...................... 20,00 
- За издавање еколошке дозволе 

............................................................   20,00 
- За   ревизију   еколошке   дозволе 

.............................................................  20,00 
 

НАПОМЕНА: 
1. Пословни простор са више на-

мјена наплаћује се по свакој дјелатности 
посебно. 

2. Плаћање таксе по тарифном 
броју 13. и 14. су ослобођена сва лица 
која имају признат статус избјеглице и 
расељеног лица уколико се одобрење 
односно сагласност односи на индиви-
дуални стамбени објекат. 
 

VII. ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПО-
СТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ЗАЈЕ-
ДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТА-
МБЕНИХ ЗГРАДА 

 
Тарифни број 16. 

 
а) за рјешење о упису оснивања 

заједница етажнихвласника у регистар 
...........................................................   50,00 

б) за рјешење о упису статусне 
промјене ...........................................  30,00 

в) за рјешење о упису промјене 
лица овлаштених за заступање .......  10,00 

г) за извод из регистра или 
увјерење о подацима из регистра ....  5,00 
 

НАПОМЕНА: 
Плаћања таксе по свим тарифним 

бројевима ове тарифе ослобођени су: 
1. Чланови породица погинулих 

бораца, ранјени борци и чланови нјихо-
вих породица, уколико се поступак тиче 
неког њиховог права у вези са смрћу и 
рањавањем. 

2. Сва лица којима је признат ста-
тус избјеглице и расељеног лица, уколико 
се поступак тиче неког њиховог права 
које произилази из тог статуса. 
 

VIII. УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПРА-
ВНЕ ПОМОЋИ 

 

Тарифни број 17. 
 

Услуге пружања правне помоћи у 
Општинској управи општине Петрово 
пружају: 

- служба правне помоћи (дипломи-
рани правници) за све врсте правне 
помоћи и 

- радници на инфо-пулту и пи-
сарници за пуномоћи, изјаве, захтјеве и 
молбе. 
 

1. За састављање свих врста ту-
жби (сметња посједа, служност, стамбени 
односи, радни односи, брак, очинство, 
издржавање)плаћа се такса ...........   10,00 

2. За састављање приједлога за  
покретање поступка принудног извршења 
.....................   10% од основа за извршење 

3. Ванпарнични поступак (уређе-
ње међе, диоба имовине, остало) ...   10,00 

4. Покретање управног поступка 
по захтјеву странке ...........................   5,00 

5. За покретање управног спора 
.............................................................  15,00 

6. За све врсте пријава и прије-
длога оштећног у кривичном по-ступку 
............................................................   10.00 

7. За све врсте жалби на рјешеља 
и судске жалбе  ................................   10,00 

8. Састављање типских уговора на 
обрасцима .........................................  10,00 

9. Састављање свих осталих 
уговора, а који нису у надлежности 
нотара ..............................................    20,00 

10. Израда комплетне документа-
ције за регистрацију привредног друштва 
(не рачунајући трошкове превоза) 
..........................................................   100,00 

11. Израда нормативних аката 
привредног друштва по једном акту 
..........................................................     50,00 

12. Израда свих врста пуномоћи, 
молби, захтјева и изјава .....................  5,00 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-71/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

3. 
На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16), члана 53б. 
став 1. Изборног закона Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12 
и 45/18), тачке 3. Упутства о организовању 
и спровођењу избора за чланове савјета 
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мјесне заједнице (''Службени гласник Ре-
публике Српске'', број 122/12 и 31/13) и 
члана 38., а у вези са чланом 131. став 3. 
Статута општине Петрово (''Службени гла-
сник општине Петрово'', број 8/17),Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 20.08.2018. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНО-

ВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Петрово ра-
списује изборе за чланове Савјета мјесних 
заједница на подручју општине Петрово. 
 

Члан 2. 

 

Средства за спровођење избора би-
ће обезбијеђена у буџету општине Петрово 
за 2018. годину. 

 

Члан 3. 

 

             Органи за провођење избора су  
Општинска изборна комисија и бирачки 
одбори. 

 

Члан 4. 

 

             Скупштина обавјештава грађане о 
датуму одржавања избора и времену тра-
јања избора за чланове Савјета мјесне за-
једнице на огласној табли Општинске 
управе и мјесне заједнице, интернет стра-
ници Општине и на други уобичајени на-
чин. 

 

Члан 5. 

 

Избори за чланове савјета мјесних 
заједница одржаће се 04.11.2018. године 
(недеља) у периоду од 09,00 до 17,00 
часова, у следећим мјесним заједницама 

 
Редни  
број 

Назив 
мјесне  

заједнице 

Број 
чланова 
савјета  
Који се 

бира 

Потребан 
број 

присутних 
грађана 

1. Петрово 7 50 
2. Какмуж 7 50 
3. Карановац 5 50 
4. Сочковац 5 50 
5. Порјечина 5 50 
6. Кртова 5 20 
7. Калуђерица 5 20 

 

Члан 6. 
Чланови Савјета, бирају се непо-

средним тајним гласањем на основу 
општег и једнаког изборног права. 

 
Члан 7. 

Чланове савјета бирају Бирачи упи-
сани у Централни бирачки списак, који на 
дан расписивања избора имају преби-
валиште на подручју Мјесне заједнице. 

 
Члан 8. 

Мандат изабраних чланова Савјета 
траје 4 године. 

 

Члан 9. 
Општинска изборна комисија дони-

јеће Одлуку о локацијама бирачких мјеста 
и друга потребна акта у складу са 
Упуством о организовању и спровођењу 
избора за чланове Савјета мјесне заје-
днице. 

 
Члан 10. 

Избори за чланове Савјета проводе 
се у складу са одредбама Изборног закона 
Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 34/02, 35/03, 
24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 45/18), Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гла-
сник Републике Српске'', број 97/16), 
Закона о равноправности полова у Босни и 
Херцеговини (''Службени гласник Босне и 
Херцеговине'', број 32/10 – Пречишћен 
текст), Статута општине Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'', број 
8/17), Упутства о организовању и спрово-
ђењу избора за чланове савјета мјесне заје-
днице (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 122/12 и 31/13). 

 
Члан 11. 

На сва питања која нису регулисана 
Упутством Републичке изборне комисије  
примјењују се одредбе Изборног закона 
Босне и Херцеговине, Изборног закона Ре-
публике Српске и подзаконских аката Це-
нтралне изборне комисије Босне и Херце-
говине и Републичке изборне комисије. 

 
Члан 12. 

             Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана  од  дана објављивања у ''Службеном  
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гласнику Општине Петрово''.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-72/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

4. 
На основу члана 39.Закона о ло-

калној самоуправи(„Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16), члана 13. 
став 1. Закона о приватизацији државних 
станова („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 118/11, 67/13, 60/15 и 45/18),  
члана 38. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
8/17),Скупштина општине Петрово на сје-
дници одржаној дана 20.08.2018. године, 
донијела је  
  

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИВАТИЗАЦИЈИ СТАМБЕНИХ 

ЈЕДИНИЦА 
 

Члан 1. 
Општина Петрово даје у откуп 2 

(двије) стамбене јединице у Петрову, које 
су изграђене  у оквиру Пројекта стамбеног 
збрињавања породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида од I до IV кате-
горије. 

Право располагања стамбеним једи-
ницама на општину Петрово пренијела је 
Влада Републике Српске Одлуком о пре-
носу права својине на некретнинама („Слу-
жбени гласник Републике Српске“ број: 
30/16). 

 
Члан 2. 

             Предмет приватизације су 2 (двије)  
стамбене јединице, у стамбеном објекту 
изграђеном у насељу Лужањак, улица Дра-
же Михајловића 10 А, к.о. Петрово и то: 

1. једнособан стан површине 42,60 
м2, стан број 1, у стамбеном објекту изгра-
ђеном на парцели к.ч. број 3774/1 к.о. 
Петрово, нови премјер, што по старом 
премјеру одговара дијелу парцеле број 
355/16 к.о. Петрово-Брђани, уписаној у ПЛ 
број: 1505/17, корисник стана Стојановић 
Вида. 

2. једнособан стан површине 42,60 
м2, стан број 2, у стамбеном објекту 
изграђеном на парцели к.ч. број 3774/1 к.о. 
Петрово, нови премјер, што по старом 

премјеру одговара дијелу парцеле број 
355/16 к.о. Петрово-Брђани, уписаној у ПЛ 
број:1505/17, корисник стана Ристић Злата. 

 

Члан 3. 
 У откуп се дају површине ста-
мбених јединица из члана 2. ове одлуке 
утврђене снимањем тлоцрта станова. 
 

Члан 4. 
             Поступак приватизације стамбених 
јединица из ове одлуке проводи се у скла-
ду са Законом о приватизацији државних 
станова. 

 

Члан 5. 
             Трошкове који настану у поступку 
приватизације стамбених јединица из та-
чке 2. Одлуке сносе купци стамбених је-
диница-станова. 
 

Члан 6. 
              За реализацију ове одлуке заду-
жује се Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове и Одјељење 
за општу управу општине Петрово. 

 

Члан 7. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гла-
снику општине Петрово“.                                       
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-73/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

5. 
На основу члана 39. став 2. тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 38. став 2. тачка 13. Статута општи-
не Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“број 8/17), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана  20.08. 
2018. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О НАБАВЦИ ТОПЛОВОДНИХ 

КОТЛОВА 
 

Члан 1. 
Одобрава се набавка и инсталирање 

2  (два) топловодна котла на чврсто гориво 
са регулатором промаје и прибором за 
чишћење, укупног капацитета 700 KW за 
централно гријање зграде општине и Дома  
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културе у Петрову. 
 Укупнa вриједност набавке и инста-
лирања  је до 28.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 Средства за набавку топловодних 
котлова из члана 1. ове одлуке су пла-
нирана у Буџету општине Петрово за 2018. 
годину на економском коду 511341-Издаци 
за набавку пећи на чврсто гориво за це-
нтрално гријање. 
 

Члан 3. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-74/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

6. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2.  
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 38. став 2. тачка 2. и 13. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 8/17), Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 20.08.2018. године, донијела је 

     
О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА 
МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА 

 
Члан 1. 

Општина Петрово преноси право 
власништва на моторним возилима на 
ЈКП“Вода“ доо Петрово, и то: 

1. Рабљено теретно моторно вози-
ло за одвоз смећа, 

Марка возила: Мерцедес-бенз 
Тип: 950.623-B31E2 
Комерцијални назив: АХОR 2533 L-

26. 
Категорија возила: Теретно возило 
Број шасије: WDB9506231L072761 
Број мотора: 92691300518534 
Боја: бијела 
Година производње:2005 

Снага мотора: 240 KW 
Радни обим мотора:7200 cm3. 
2. Рабљено путничко моторно во-

зило,  
Марка возила: Путнички аутомобил 

VOLKSWAGEN 
Тип: 19E 
Облик каросерије:AA-Лимузина 
Број шасије: 

WVWZZZ19ZEB615647 
Број мотора: EZ156140 
Боја: црвена 
Година производње:1984. 
Снага мотора: 55 KW 
Радни обим мотора: 1576 cm3. 
 

Члан 2. 
Право власништва из члана 1. ове 

одлуке преноси се без накнаде и огра-
ничења. 

 
Члан 3. 

Вриједност моторног возила из чла-
на 1. тачка 1. одлуке на којем се преноси 
право власништва износи 59.436,00 КМ. 

 
Члан 4. 

Одјељење за привреду и финансије 
ће на основу ове одлуке извршити искњи-
жавање моторног возила из члана 1. тачка 
2. одлуке из књиговодствених евиденција 
општине Петрово у вриједностима по ко-
јима се води у књиговодству општине Пе-
трово, а ЈКП „Вода“ доо Петрово ће евиде-
нтирати моторно возило у својим књигово-
дственим евиденцијама и наставити обра-
чун амортаизације у складу са важећим за-
конским прописима. 

 
Члан 5. 

За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду и финансије 
Општинске управе општине Петрово. 

 
Члан 6. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

 

Број: 01-022-75/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 
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7. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16)и 
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово“ број 8/17), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 20.08. 
2018.године донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ОДОБРАВАЊУ  ГРАНТА ЈЗУ ДОМ 

ЗДРАВЉА „ОЗРЕН“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
 Одобравају се новчана средства у 
износу од 5.000,00 КМ ЈЗУ Дом здравља 
„Озрен“  Петрово на име капиталног  гр-
анта за поправку санитетског возила марке 
„Toyota“. 
 

Члан 2. 
 Одобрена новчана средства из чла-
на 1.ове Одлуке ће бити обезбијеђена 
реалокацијом буџетских средстава, како 
слиједи: 
 са конта 414140-Субвенција при-
вредницима и пољопривредницима              

3.500,00 КМ 
 са конта 511131-Издаци за приба-
вљање асфалтних праваца-пројекат „марка 
на марку“ 1.500,00 КМ 
 на конто 415247-Капитални гранто-
ви јавним нефинансијскимсубјектима у 
области здравства     5.000,00 КМ                 
 Одобрена новчана средства упла-
тити на жиро рачун ЈЗУ Дом здравља 
„Озрен“ Петрово број: 562-005-00004277-
29. 
 

Члан 3. 
 За реализацију ове Одлуке задужује 
се Одјељење за привреду и финансије. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

 

Број: 01-022-76/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

8. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово“ број 8/17) Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 20.08. 
2018.године донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ОДОБРАВАЊУ ГРАНТА ФК „ОЗРЕН“ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства у 

износу од 12.000,00 КМ ФК „Озрен“ Пе-
трово на име текућег гранта за измирење 
текућих обавеза. 
 

Члан 2. 
Одобрена новчана средства из члана 

1. ове Одлуке ће бити обезбијеђена реало-
кацијом буџетских средстава, како слије-
ди: 
 са конта 372200-Буџетска резерва                                          
  6.000,00 КМ 
 са конта 412943-Расходи пријема 
дјеце са Косова иМетохије 6.000,00 КМ      
 на конто 415213- Текући грантови 
спортским организацијама-ФК „Озрен“ 
Петрово  12.000,00 КМ 

Одобрена новчана средства упла-
тити на жиро рачун ФК „Озрен“ Петрово 
број: 56200500004251-10. 

Члан 3. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

 

Број: 01-022-77/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

9. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 
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Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово“ број 8/17), Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 20.08. 
2018. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
О  ОДОБРАВАЊУ  ГРАНТА ФК 

„ЗВИЈЕЗДА“  КАКМУЖ 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства у 

износу од 5.000,00 КМ ФК „Звијезда“ 
Какмуж на име текућег гранта за измирење 
текућих обавеза. 
 

Члан 2. 
Одобрена новчана средства из члана 

1. ове Одлуке ће бити обезбијеђена реало-
кацијом буџетских средстава, како слије-
ди: 
 са конта 412814-Расходи по основу 
утрошка електричнерасвјете на јавним 
површинама     3.000,00 КМ 
 са конта 372200-Буџетска резерва                                              

2.000,00 КМ 
 на конто 415213-Текући грантови 
спортским организац. и удружењима-ФК 
„Звијезда“ Какмуж      5.000,00 КМ                              

Одобрена новчана средства  уплати-
ти на жиро рачун ФК „Звијезда“ Какмуж 
број:554-006-00011138-81. 
 

Члан 3. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије.     
                                        

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

 

Број: 01-022-78/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

10. 

На основу члана 39.став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 97/16)и 
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 
Петрово (''Службени гласник општине Пе-
трово'' број 8/17), Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 20.08. 
2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
СУФИНАНСИРАЊУ АСФАЛТИРАЊА 

ДИЈЕЛА ПУТА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
СОЧКОВАЦ 

 

Члан 1.       
Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о суфинансирању асфалтирања ди-
јела пута у Мјесној заједници Сочковац, 
број 01-022-43/18 („Службени гласник 
општине Петрово“, број 7/18).  
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а бит ће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

 

Број: 01-022-79/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

11. 

На основу члана 39. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број 97/16), и члана 38. 
Статута општине Петрово (''Службени гла-
сник општине Петрово'' број: 8/17), а по-
водом обиљежавања Крсне славе и Дана 
општине Петрово, Скупштина општине 
Петровона сједници одржаној дана 20.08. 
2018. године, донијела је 
 

ОКВИРНИ ПРОГРАМ 
ОБИЉЕЖАВАЊА КРСНЕ СЛАВЕ И 

ДАНА ОПШТИНЕ 
 

І – УВОД 
Ове године 12. октобра на ''Михо-

љдан'' 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 Ску-
пштина Републике Српске доношењем За-
кона о промјени насељених мјеста и утвр-
ђивању новог насељеног мјеста и образо-
вању општинеПетрово (''Службени гла-
сник Републике Српске'' број: 12/93). 
 

ІІ – ПРИПРЕМЕ 
 Од припрема за обиљежавање Кр-
сне  славе  и  Дана општине Петрово, ура- 
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диће се: 
1. Обезбијеђење материјалних и дру-

гих услова за обиљежавање Крсне славе и 
Дана општине; 
           2. Извршити уређење насељених 
мјеста; 
 По потреби извршити и друге при-
преме организационе и материјалне при-
роде. 

3. Именован је Организациони одбор 
за обиљежавање Крсне славе и Дана 
општине Петрово, одлуком број 01-111-
8/18 на сједници одржаној 20.08.2018. го-
дине. 
 

Организациони одбор ће: 
 обавити  организационо-техничке 

и друге припреме на обиљежавању Крсне  
славе и Дана општине; 

 организовати наступе и координи-
рати активности са професионалним и ама-
терскимкултурно-умјетничким и другим 
организацијама око њихових наступа за 
Крсну славу и Дан општине; 

 организовати и координирати 
активности на одржавању спортских и 
других манифестација поводом Крсне сла-
ве и Дана општине; 

 старати се о провођењу компле-
тног 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 пре-
тходних алинеја овог члана; 

 обављати по потреби и све друге 
радње на припреми и провођењу обиље-
жавања  Крсне славе и Дана општине. 

 придржавати се планираног утро-
шка средстава из буџета за ову намјену. 

 

          1.Обезбјеђење материјалних средста-
ва: 

Материјална средства потребна за 
обиљежавање Крсне славе и Дана општине 
обезбједиће општина Петрово из буџета 
општине, до износа планираног буџетом 
општине за 2018. 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 про-
стор, улице, тротоари, живе ограде, спомен 
гробље, прилазе подручју општине и дру-
го, по налогу Организационог одбора. Уре-
ђење осталих насељених мјеста на општи-
ни, организовати ће савјети мјесних заје-
дница у сарадњи са јавним комуналним 
предузећем. 

 

            3.Анимирање јавности: 
  Путем средстава јавног информи-

сања извршити обавјештавање и анимира-
ње јавности а нарочито грађана општине 
Петрово о свим активностима и програми-
ма који се предузимају поводом обиљежа-
вања Крсне славе и Дана општине, са са-
тницом и мјестом одржавања сваке акти-
вности појединачно. 

 

ІІІ – ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 
 

Обиљежавање Дана општине почи-
ње 06.10.2018. године. 

Период од 06.10. до10.10.2018. го-
дине биће пропраћен са културним, спор-
тским  и другим активностима уз учешће 
спортских и културних друштава и грађана 
општине Петрово. 

О овим активностима као и сатници 
одржавања, Организациони одбор ће бла-
говремено обавијестити грађане и друге 
учеснике. 

 

11.10.2018.-четвртак 
- Полагање цвијећа  и паљење свије-

ћа на спомен обиљежјима палим борцима 
по Мјесним заједницама. 

12.10.2018. – петак 
 - Парастос погинулим борцима у 
цркви у Петрову  у  09:00 часова, 
 - Полагање цвијећа и паљење сви-
јећа на спомен гробљу у Петрову у 10:30 
часова, 
 - Полагање цвијећа и паљење сви-
јећа у Спомен соби у 10:45 часова, 

- Пријем гостију код начелника 
општине и предсједника Скупштине 11:00-
11:45 часова,  

- Свечана сједница Скупштине 
општине у 12:00 часова, 

 
 - Ломљење славског колача и све-
чани ручак у 13,00 часова. 
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Оквирни програм 
обиљежавања Дана и Крсне славе општине Петрово 

 
 

Датум Активности Задужење за манифестацију 

06.10-10.10.2018. 
 
 
 

-Наступи културно-
умјетничких друштава, 
изложбе Културно-
туристичког и спортског 
центра,  невладиних 
организација и грађана 

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

06.10-10.10.2018. 
 
 
 

-Спортске манифестације 
 

-Културно-туристичкии спортски 
центар; 
-Средња и основне школе; 
-Општина Петрово. 

11 .10.2018. 
    (четвртак) 

-Полагање цвијећа и паљење 
свијећа наспомен обиљежјима 
палим борцима по МЗ 

-ОБО; 
-Удружење РВИ; 
-Удружење ветерана; 
-Општина Петрово. 

12.10.2018. 
(петак) 

-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. 

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

 
 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 

                                                                                                   Брано Марјановић, с.р.  

Број: 01-022-80/18 
Датум: 20.08.2018. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. 

На основу члана 39.став 2.тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 11. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12) и члана 
38.став 2. тачка 2. Статута општине Пе-
трово („Службени гласник општине Пе-
трово“, број 8/17), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 
20.08.2018.године, донијела је  
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О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРО-

ВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ  

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 
            Именује се Комисија за провођење 
јавног надметања (лицитације) за продају 
непокретности у Пословној зони Сочко-
вац, означеној са к.ч. број 1036/1 Сочко-
вац, остало неплодно земљиште, површине 
5364 m2 уписана у Посједовни лист број 
55/4 к.о. Сочковац у саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић, предсједник 
комисије,   
 Небојша Трифковић, замјеник пре-
дсједника комисије, 

2. Жељко Ђурић, члан,  
Весна Петровић, замјеник члана, 
3. Мира Катанић, члан,   
Драженка Максимовић, замјеник 

члана.  
 

Члан 2. 
 Комисија у наведеном саставу је ду-
жна да проведе поступак продаје непокре-
тности у складу са одредбама Закона о 
стварним правима, Одлуком о продаји не-
покретности и Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокре-
тностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а бит ће објављена 
у „Службеном гласнику општине Петро-
во“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-4/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

13. 

           На основу члана 39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 97/16), 
члана 38. став 2. тачка 23. Статута општи-
не Петрово (''Службени гласник општине 
Петровo'' број: 8/17), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана20.08. 
2018. године, донијела је  

О Д Л У К У 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА  

САВЈЕТА ЗАСПОРТ 
 

Члан 1. 
 Јесенко Стјепановић из Петрова ра-
зрјешава се дужности члана Савјета за 
спорт Скупштине општине Петрово, на 
лични захтјев. 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена  у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-5/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

14. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 97/16), 
члана 38. став 2. тачка 23. Статута општи-
не Петрово (''Службени гласник општине 
Петровo'' број: 8/17), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана20.08. 
2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА 

СПОРТ 
 

Члан 1. 
Гордана Шешлак из Петрова имену- 

је се за члана Савјета за спорт Скупштине 
општине Петрово. 

 
Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Ску-
пштине општине Петрово,конституисане 
након Локалних избора у Босни и Хер-
цеговини 2016. године. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-6/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 
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15. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 97/16), 
члана 38. став 2. тачка 23. Статута општи-
не Петрово (''Службени гласник општине 
Петровo'' број: 8/17), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 20.08. 
2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА 

ЗДРАВСТВО 
 

Члан 1. 
            Именује се Одбор за здравство Ску-
пштине општине Петрово, у саставу: 

1. др Зоран Благојевић из  Карано-
вца,  предсједник; 

2. др ДраганаПетковић из Какму-
жа,   члан; 

3. др Бранко Лукић из Петрова,             
члан; 

4. Тода Ђукановић из Петрова,              
члан; 

5. Обрад Пушељић из Петрова,              
члан. 

 
Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Ску-
пштине општине Петрово, конституисане 
након Локалних избора у Босни и Хер-
цеговини 2016. године. 

 
Члан 3. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-7/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

16. 
На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 97/16) и 
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 
Петрово (''Службени гласник општине Пе-
трово'' број: 8/17), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 20.08. 
2018. године, донијела  је  

О Д Л У К У 
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 12. октобра 2018. 
године, у саставу: 

1. Озрен Петковић, Начелник 
општине - предсједник; 

2. Брано Марјановић, предсједник 
Скупштине општине- члан; 

3. Младен Никић, замјеник наче-
лника општине-члан 

4. Гордана Шешлак, потпредсједник 
Скупштине општине- члан; 

5. Бранислав Михајловић, секретар 
Скупштине општине- члан; 

6. Жељко Ђурић, начелник одјеље-
ња- члан; 

7. Мира Катанић, начелник одјеље-
ња- члан;  

8. Зоран Стјепановић, начелник 
одјељења- члан; 

9. Драган Стјепановић, директор 
Народне библиотеке- члан; 

10. Мира Максимовић, директор ЈУ 
„Културно-туристички и спортски центар“ 
Петрово- члан; 

11. Никола Пекић, протојерејста-
врофор - члан; 

12. Душан Цвијановић, директор 
СШЦ „Петрово“ Петрово - члан; 

13. Бојана Ђурић, директор ОШ 
„Вук Караџић“ Петрово - члан; 

14. Зоран Васић, директор ОШ 
„Свети Сава“ Какмуж- члан; 

15. Горан Михајловић, в.д.директор 
ЈКП „Вода“ Петрово- члан; 

16. 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 и проводити радње 
на промоцији активности предвиђених 
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програмом обиљежавања Крсне славе и 
Дана општине; 

 Обављаће и све друге радње на 
припреми и провођењуобиљежавањаКр-
сне 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 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-8/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

17. 
На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16), члана 38. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 
170. став 1. Пословника Скупштине 
општине Петрово („Службени гласник 
oпштине Петрово“ број 6/18), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији Про-
грама изградње и одржавања путева, ка-
нала и ријечних корита у 2017. години, 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 20.08.2018. године донијела 
јесљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај о реализацији Програма изгра-
дње и одржавања путева, канала и рије-
чних корита у 2017. години, број 05/1-36-1-
101/18 од 31.07.2018. године. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-16/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 

 
 

18. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16),а у вези са 
чланом 43.став 1. Закона о буџетском си-
стему Републике Српске („Службени гла-
сник Републике Српске“ број:121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 8/17), начелник  
општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 
средстава општине Петрово (организа-
циони код 99999999), како слиједи: 

 

са конта 372200- Буџетска резерва                                             
100,00KM 

на конто 415213- Школа фудбала                                                          
100,00 КМ 

(организациони код 00380130), 
период  јули 2018. године. 

 
Члан 2. 

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

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

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-272/18 
Датум: 03.07.2018. 
_______________________________________________________ 
  

19. 

 

           На основу члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 97/16), члана 8.став 
3. Одлуке о извршењу  буџета општине 
Петрово за 2018.годину („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 12/17) и чла-
на 74. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
8/17), начелник  општине доноси 
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О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 
средстава општине Петрово(организа-
циони код 00380130),како слиједи: 

са конта 412941-Расходи по основу 
репрезентације у земљи            1.000,00 КМ 

са конта 412943-Расходи по основу 
пријема, и манифестација         1.010,00 КМ 

на конто 412521-Расходи за текуће 
одржавање путева и мостова    2.010,00 КМ                   
период јули 2018.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: 02-014-1-329/18 
Датум: 09.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 20. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16),а у вези са 
чланом 43.став 1. Закона о буџетском си-
стему Републике Српске ( „Службени гла-
сник Републике Српске“ број:121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 8/17), начелник  
општине доноси 

 
О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово(организаци-
они код 99999999),како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                              
3.910,00KM 

на конто 487211- Трансфери енти-
тету                                             2.650,00 КМ 

на конто 487311-Трансфери једини-
цама локалне самоуправе         1.260,00 КМ 

(организациони код 00380130), периодјули  
2018.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: 02-014-1-295/18 
Датум: 18.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 21. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16),а у вези са 
чланом 43.став 1. Закона о буџетском си-
стему Републике Српске („Службени гла-
сник Републике Српске“ број:121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 8/17), начелник  
општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 
средстава општине Петрово(организа-
циони код 99999999),како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                             
2.642,95 KM 

на конто 419111-Расходи по основу 
исплате главнице дуга по судским рјеше-
њима                                           2.334,15 КМ 

на конто 419112-Расходи по основу 
исплате камате по судским рјешењима                                                                

308,80 КМ 
(организациони код 00380130), период  ју-
ли  2018.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: 02-014-1-297/18 
Датум: 18.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 22. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16),а у вези са 
чланом 43. став 1. Закона о буџетском си-
стему Републике Српске („Службени гла-
сник Републике Српске“ број:121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 8/17), начелник  
општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 
средстава општине Петрово(организа-
циони код 99999999),како слиједи:  

 

са конта 372200- Буџетска резерва                                              
3.000,00KM 

на конто 415213-ФК „Озрен“ Пе-
трово                                           3.000,00 КМ 
(организациони код 00380130), период  ју-
ли  2018. године. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

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

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-301/18 
Датум: 23.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 23. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“97/16), члана 8.став 3. 
Одлуке о извршењу  буџета општине Пе-
трово за 2018.годину („Службени гласник 
општине Петрово“ број 12/17) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), Наче-
лник  општине Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  
(организациони код 08180056), како сли-
једи: 

са конта 412979-Расходи по основу 
осталих доприноса                      170,00 КМ 

на конто 412731-Расходи за услуге 
штампања                                      150,00 КМ 

на конто 412234-Расходи за поштанске 
услуге                                             20,00 КМ     
период јули  2018. године. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

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

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

Број: 02-014-1-318/18 
Датум: 06.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 24. 
 На основу члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 97/16), члана 8.став 
3. Одлуке о извршењу  буџета општине 
Петрово за 2018.годину („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 12/17) и чла-
на 74. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово(организа-
циони код 00380130),како слиједи: 

 са конта 412943-Расходи за мани-
фестацију „Госпоинскедјечије радости“                                                             

450,00 КМ 
  на конто 416128-Помоћи грађани-

ма у натури                                   450,00 КМ                  
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период август 2018. године. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

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

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-331/18 
Датум: 13.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 25. 
           На основу члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 97/16), члана 8.став 
3. Одлуке о извршењу  буџета општине 
Петрово за 2018.годину („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 12/17) и чла-
на 74. Статута општине Петрово  („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација буџетских  

средстава општине Петрово(организа-
циони код 00380130),како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 
плате запослених                     1.400,00 КМ 

на конто 411300-Расходи за накнаду 
платеза вријеме боловања,родитељског 
одсуства и осталих накнада плата који се 
не рефундирају                         1.400,00 КМ                     
период август 2018. године. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

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

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

Број: 02-014-1-332/18 
Датум: 13.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 26. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16), члана 8.став 
3. Одлуке о извршењу буџета општине 
Петрово за 2018.годину („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 12/17) и чла-
на 74. Статута општине („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 8/17), наче-
лник  општине доноси 

 
О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 
средстава СШЦ  Петрово  (организациони 
код 08150046), у износу од 300,00 КМ, 
како слиједи: 

 

са конта 412431-Расходи за мате-
ријал за потребе образовногпроцеса                                                                 

300,00 КМ                            
 на конто 412614-Расходи по основу 
превоза вл.аутом у службенесврхе                                                                   

300,00 КМ                                                 
период август  2018.године. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

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

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-336/18 
Датум: 16.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 27. 
 На основу члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16),а у вези са 
чланом 43.став 1. Закона о буџетском си-
стему Републике Српске („Службени гла-
сник Републике Српске“број:121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16)  и члана 74. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број 8/17), начелник  
општине доноси 
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О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 
средстава општине Петрово (организа-
циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                              
2.000,00 KM 

на конто 412521-Расходи за текуће 
одржавање путева и мостова    2.000,00 КМ                                                                                                                        
(организациони код 00380130), период 
август  2018. године. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

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

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-338/18 
Датум: 20.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 28. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 97/16), члана 8.став 
3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-
трово за 2018.годину („Службени гласник 
општине Петрово“ број 12/17) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 8/17), наче-
лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 
средстава општине Петрово (организа-
циони код 00380190), како слиједи: 

са конта 413330-Расходи по основу 
камата на зајмове примљенеод осталих 
нефинансијских субјеката        2.740,00 КМ 

на конто 418130-Расходи по основу 
камата на зајмове примљенеод других 
јединица власти                        2.740,00 КМ                  
период август 2018. године. 
 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

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

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-345/18 
Датум: 22.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 29. 
На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 97/16), те члана 74. Статута општине 
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 
број 8/17), Начелник општине Петрово, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 
роба:„Набавка термовизијске ватрогасне 

камере“ 
 

Члан 1. 
Приступа се покретању поступку ја-

вне роба путем директног споразума:„На-
бавка термовизијске ватрогасне камере“  

 
Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 
извршиће у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 
Правилником о директном споразуму 
(Службени гласник општине Петрово број 
1/15) те осталим подзаконским актима из 
области јавних набавки. 
 

Члан 3. 
Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.555,55  КМ без ПДВ-а, 
док са ПДВ-ом процијењена вриједност 
ове јавне набавке износи 6.500,00 КМ. 
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  
обезбијеђена су  из буџета општине Пе-
трово за 2018. годину, са конта број: 511 
342 – Издаци за набавку опреме за про-
тивпожарну заштиту. 
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Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-
трово и Општинска управа општине Пе-
трово. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 
 
                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-7-91/18 
Датум: 17.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 30. 
 На основу члана 18. став 1., a у вези 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 97/16), те члана 74. Статута општине 
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 
број 8/17), Начелник општине Петрово, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке 

роба:„Набавка бицикла за дјецу поводом 
Госпојинских дјечијих радости“ 

 

Члан 1. 
Приступа се покретању поступку ја- 

вне роба путем директног споразума:„На-
бавка бицикла за дјецу поводом Госпо-
јинских дјечијих радости“ 
 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 
Правилником о директном споразуму 
(Службени гласник општине Петрово број 
1/15) те осталим подзаконским актима из 
области јавних набавки. 
 

Члан 3. 
Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.564,10 КМ без ПДВ-а, 
док са ПДВ-ом процијењена вриједност 
ове јавне набавке износи 3.000,00 КМ. 
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  
обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2018. годину, са конта број: 412 
943 - Расходи за манифестацију Госпоји-
нске дјечије радости. 
 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 
Петрово и Општинска управа општине 
Петрово. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  
доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 
 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

Број: 02-014-7-77/18 
Датум: 26.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 31. 

На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  
гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. За-
кона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, број 97/16), те члана 57. Статута 
општине Петрово- Пречишћени текст  
(„Сл. гласник општине Петрово“, број 
7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 
Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-
јег добављача радовапутем  конкуретског  
захтјева: „Набавка бицикла за дјецу пово-

дом Госпојинских дјечијих радости“ 
 
I 

Именује се Комисија за јавне на-
бавке за провођење процедуре избора 
најповољнијег добављача роба путем  ди-
ректног споразума: „Набавка бицикла за 
дјецу поводом Госпојинских дјечијих ра-
дости“у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 
предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-
вић, дипл. инж. пољ. 

2. Мира Катанић, дипл. прав., члан  
Замјенски члан: Драган Стевановић 

екон. тех. 
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  
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Замјенски члан: Весна Петровић, 
дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  
технички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 
дипл.екон. 

II 
Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 
предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити 

07.08.2018. године у 09:15 часова у про-
сторијама општине управе општине Пе-
трово. 

 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“ .  
 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-7-79/18 
Датум: 26.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 32. 
На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), a у вези са чланом 90. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), 
сходно члану 59. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те 
члана 57. Статута општине Петрово- Пре-
чишћени текст  („Сл. гласник општине Пе-
трово“, број 7/14), Начелник општине 
Петрово, доноси 

 
О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 
„Набавка бицикла за дјецу поводом Госпо-

јинских дјечијих радости“број 02-014-7-
78/18 од 26.07.2018.године 

 

Члан 1. 
„FIS“ д.о.о. Витез, изабран  је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне 
набавке роба: „Набавка бицикла за дјецу 
поводом Госпојинских дјечијих радости“ 
број 02-014-7-78/18 од 26.07.2018. године. 

 
Члан 2. 

Уговор за јавну набавку роба: „На- 

бавка бицикла за дјецу поводом Госпо-
јинских дјечијих радости“закључиће се у 
најкраћем могућем року од дана када је  
понуђач обавјештен о избору најповољни-
јег понуђача. 
 

Члан 3. 
Ово Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“ .  

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 
број 39/14), те подзаконским актима и 
осталим позитивним прописима из области 
јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 
управа општине Петрово, а Комисија  за 
јавне набавке Општинске управе општине  
Петрово, након пријема и оцјене понуде, 
упутила  је препоруку Начелнику општине 
Петрово, да се као најповољнији понуђач 
изабере „FIS“ д.о.о. Витез. 

На основу члана 70. став (1), став 
(3) и став (6), а у вези са чланом  90. За-
кона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гла-
сник БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ:  
Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-
бавци  и који сматра да је Уговорни орган 
у току  поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ  
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити жалбу на 
поступак., сходно члану 97. Закона о ја-
вним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 
органу као првостепеној инстанци у жа-
лбеном поступку у писаној форми ди-
ректно, електронским путем, ако је еле-
ктронско средство дефинисано као начин 
комуникације у тендерској документацији, 
или препорученом поштанском поши-
љком. У случају директне предаје жалбе, 
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 
потврду о времену пријема жалбе. Жалба 
се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана 
када је подносилац Жалбе запримио Одлу-
ку о избору најповољнијег понуђача у 
смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 
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набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 
уговор закључен без спроведеног поступка 
јавне набавке у супротности са овим за-
коном, а најкасније у року од једне године 
од дана закључења Уговора у том по-
ступку, у смислу члана 101. Закона о ја-
вним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
број: 39/14). 
 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-7-84/18 
Датум: 08.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 33. 
 На основу члана 18. став 1., a у вези 
са чланом 88. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 97/16), те члана 57. Статута општине 
Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гласник 
општине Петрово“,број 7/14), Начелник 
општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке 
радова: „Асфалтирање дијела пута за 

Недељковиће у мјесној заједници 
Порјечина“ 

 
Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 
јавне набавке радова путем конкурентског 
захтјева:„Асфалтирање дијела пута за Не-
дељковиће у мјесној заједници Порјечина“  
 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), те 
осталим подзаконским актима из области 
јавних набавки. 
 

Члан 3. 
Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 9.316,23  КМ без ПДВ-а, 
док са ПДВ-ом процијењена вриједност 
ове јавне набавке износи 10.900,00 КМ. 
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  
обезбијеђена  су  из  буџета  општине  Пе- 

трово за 2017. годину, са конта број: 511 
231 – Издаци за прибављање асфалтних 
путних праваца пројекат „марка на марку“. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за јавне набавке општине 
Петрово и Општинска управа општине Пе-
трово. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  
доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-7-80/18 
Датум: 08.08.2018. 
_______________________________________________________ 

 34. 
На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 8/17) Наче-
лник општине Петрово  доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КООРДИНА-
ЦИОНОГ ТИЈЕЛАЗА ПРАЋЕЊЕ КРЕ-

ТАЊА ИЛЕГАЛНИХ МИГРАНАТА  
ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 
 
I 

НИКИЋ МЛАДЕН професор исто-
рије из Петрова, именује се испред општи-
не Петрово за члана Координационог ти-
јела за праћење кретања илегалних мигра-
ната преко територије Републике Српске.  
 

II 
  Ово рјешење ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења а бит ће 
објављено у „Службеном гласнику општи-
не Петрово“. 
 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-28/18 
Датум: 15.08.2018. 
_______________________________________________________ 
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35. 
На основу члана 59. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а 
у вези са чланом 22. став 1. тачка б, 
подтачка 12., члана 39. став 3. и чланом 41. 
став 1. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник Републике Српске“, број: 121/12 и 
46/17) и члана 74. став 1. тачка 10. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“, број: 8/17)  Замјеник 
Начелник општине  Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ДИЈЕЛУ ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО-МЗ КАКМУЖ И 

МЗ СОЧКОВАЦ 
 

Члан 1. 
            Проглашавам  ванредну ситуацију 
изазвану стањем елементарне непогоде-
обилне падавине и поплаве на дијелу 
територији општине Петрово, МЗ Какмуж 
и МЗ Сочковац.  

 
Члан 2. 

Оперативне послове у току стања 
елементарне непогоде обављаће Штаб за 
ванредне ситуације у саставу: 

1. комадант Штаба - Озрен Петко-
вић, Начелник општине Петрово, 

2. замјеник комаданта Штаба – 
Младен Никић, замјеник Начелника 
општине Петрово, 

3. начелник Штаба Брано Марја-
новић, предсједник Скупштине општине 
Петрово,  

4. члан Штаба за питања безбје-
дности и ангажовања полиције - Дејан 
Јеремић, командир Полицијске станице 
Петрово, 

5. члан Штаба за правне и пер-
соналне послове - Мира Катанић, наче-
лница Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, 

6. члан Штаба за питања финансија 
- Жељко Ђурић, начелник Одјељења за 
привреду и финансије,  

7. члан Штаба за склањање људи, 
материјалних и других добара, заштиту  и 
спасавање из рушевина - Драган Петковић, 
службеник Општинске управе, 

8. члан Штаба за збрињавање угро-
жених и настрадалих - Марица Никић, 
секретар ОО Црвеног крста Петрово, 

9. члан Штаба за евакуацију ста-
новништва - Владо Симић, службеник 
Општинске управе,  

10. члан Штаба за пружање прве 
медицинске помоћи - Душко Петровић, 
ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово, 

11. члан Штаба за спасавање живо-
тиња и намирница животињског поријекла, 
заштиту биља и биљних производа - 
Небојша Трифковић, службеник Општи-
нске управе, 

12. члан Штаба за заштиту и спа-
савање од сњежних падавина и снијега - 
Драган Стефановић в.д. директор ЈКП 
„Вода“ Петрово, 

13. члан Штаба за послове инфор-
мисања и односе са јавношћу - Мира Ма-
ксимовић, директор ЈУ „Културно-тури-
стички и спортски центар“ Петрово. 

 
Члан  3. 

Стање елементарне непогоде траја-
ће до доношења Одлуке о престанку а у 
вријеме трајања стања елементарне непо-
годе оперативни штаб бит ће у стању 
сталног дежурства. У току важења стања 
елементарне непогоде сви субјекти и 
носиоци активности заштите и спасавања 
дужни су предузети мјере личне само-
заштите, колективне заштите као и за-
штите материјалних добара у складу са 
Законом о заштити и спасавању у ванре-
дним ситуацијам (“Службени гласник Ре-
публике Српске” број:121/12 и 46/17) и 
другим законским прописима. 

 
Члан 4. 

Именована лица из члана 2. вршиће 
задатке у складу са Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама (“Слу-
жбени гласник Републике Српске” број 
121/12 и 46/17), овом Одлуком и наре-
дбама Штаба за ванредне ситуације. 

 
Члан 5. 

За ангажовање физичких лица по 
мјесним заједницама општине Петрово 
одговорни су предсједници савјета мјесних 
заједница и именована лица из члана 2. ове 
Одлуке као повјереници заштите и спаса-
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вања за конкретну мјесну заједницу. 
 

Члан 6. 
За период ангажовања изврши-

оцима послова из ове Одлуке следује 
одговарајућа накнада у складу са зако-
нским прописима и посебном одлуком 
Начелника општине. 

 

Члан 7. 
Извјештај о извршењу наложених 

задатака и предузетих мјера усаглашен са 
извршиоцима послова из члана 2. ове 
Одлуке припремају сви органи и лица из 
своје надлежности а одобрава Начелник 
општине, односно Командант ШВС. 

Обједињене извјештаје ШВС про-
сљеђује Републичкој управи цивилне за-
штите редовно и на прописан начин.  

 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

Број: 02-014-1-282/18 
Датум: 16.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 36. 
На основу члана 59. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а 
у вези са чланом 22. став 1. тачка б, 
подтачка 12., члана 39. став 3. и чланом 41. 
став 1. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник Републике Српске“, број: 121/12 и 
46/17) и члана 74. став 1. тачка 10. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“, број: 8/17) Замјеник 
Начелник општине  Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ 
ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ  НА  ДИЈЕЛУ 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПЕТРОВО-МЗ 
КАКМУЖ И МЗ СОЧКОВАЦ 

 
Члан 1. 

У члану 2. став 1. Одлуке о про-
глашењу ванредне ситуације на дијелу 
тетиторије општине Петрово-МЗ Какмуж и 
МЗ Сочковац број: 02-014-1-282/18 од 

16.07.2018. године  тачка 12. се мијења и 
гласи: 

„12. члан Штаба за спасавање од 
сњежних падавина и снијега -Горан 
Михајловић, в.д.директор ЈКП „Вода“ 
Петрово,“    

                                                        

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

Број: 02-014-1-294/18 
Датум: 18.07.2018. 
_______________________________________________________ 

 37. 
На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), у вези са 
одредбом члана 22. став 1. Закона о за-
штити и спасавању у ванредним ситу-
ацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 8/17) и 
члана 2. Одлуке о формирању штаба за 
ванредне ситуације („Службени гласник 
општине Петрово“, број 3/14) Начелник 
општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
  

Члан 1. 
У члану 1. став 1. Рјешења о име-

новању штаба за ванредне ситуације  
(„Службени гласник општине Петрово“, 
број 9/17) тачка 12. се мијења и гласи: 

„12. члан Штаба за спасавање од 
сњежних падавина и снијега -Горан Ми-
хајловић, в.д.директор ЈКП „Вода“ Пе-
трово,“        

                                                    

Члан 2. 
Ово Рјешење ступа на снагу  даном 

доношења, а биће објављено у „Службе-
ном гласнику општине Петрово“ 
 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-27/18 
Датум: 18.07.2018. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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