СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 2

Петрово, 03.03.2020. године

Година: XXVIII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 165. став 1. Пословника Скупштине општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број
6/18), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 28.02.2020. године,
донијела је,
ПРОГРАМА РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
У 2020. ГОДИНИ
I – УВОД
Полазећи од улоге и позиције
општине као јединице локалне самоуправе,
и Закона о локалној самоуправи, који локалну самоуправу дефинише као право
грађана да непосредно и преко својих
слободно и демократски изабраних представника, учествују у остваривању заједничких интереса становника локалне заједнице, као и право и способност органа
локалне самоуправе да регулишу и управљају у границама закона јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва,
Скупштина општине Петрово својим дјеловањем у 2020. години стварат ће правне
претпоставке за самоодрживост општине
као локалне заједнице, већи стандард грађана, побољшање услуга општинске администрације, јачање финансијске дисциплине и стварање ефикасне локалне управе.
Овај програм рада представља
оквирни обим послова који ће бити предмет скупштинске расправе и одлучивања
у 2020. години.
Програм рада за 2020. годину оставља могућност да се у оквиру закона и
Статута општине, Скупштина општине бави и свим другим питањима које наметне
друштвена, економска или политичка ситуација.
Скупштина општине ће расправљати и одлучивати и о свим другим питањима која нису предвиђена овим про-

грамом рада а која произилазе или произиђу из закона и других законских или
подзаконских аката, из захтјева грађана,
одборника, правних лица или из потребе
да се из надлежности Скупштине општине
одређено питање стави на дневни ред
Скупштине.
Програмом рада утврђују се конкретна питања, оквирни рокови и носиоци
припреме аката.
Питања и теме у програму рада
Скупштине општине за 2020. годину разврстане су квартално - по тромјесечјима.
II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА.
ЈАНУАР – МАРТ
1. Приједлог Одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају
на подручју општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
2. Приједлог Одлуке о такси превозу
на подручју општине Петрово,

Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
3. Програм намјенског утрошка
средстава за 2020. годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
4. Програм намјенског утрошка
средстава од посебних водних накнада за
2020. годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије и Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове;
5. Информација о стању предмета
који се воде у Правобранилаштву Републике Српске-сједиште замјеника у Добоју
за период 01.01.- 31.12.2019. године, гдје
се као тужена, односно тужилац појављује
општина Петрово,
Обрађивач: Правобранилаштво Републике Српске - сједиште замјеника у
Добоју;
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6. Извјештај о кандидованим, окончаним и нереализованим пројектима у
2019. години,
Обрађивач: Надлежна одјељења
Општинске управе;
7. Информација о стању у области
шумарства на подручју општине Петрово,
Обрађиваћ: ШГ Добој – ШУ Петрово,
8. Програм подстицаја у пољопривреди за 2020. годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
9. План прољећне сјетве на подручју општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
10. Извјештај о раду Начелника
општине Петрово и одјељења Општинске
управе Петрово за 2019. годину,
Обрађивач: Начелник општине и
одјељења Општинске управе Петрово;
11. Програми рада и планови пословања ЈКП. ''Вода'' доо Петрово и јавних
установа чији је оснивач општина Петрово, за 2019. годину,
Обрађивач: Јавно предузеће и јавне
установе;
12. Извјештаји о раду и пословању
ЈКП. ''Вода'' доо Петрово и јавних установа
чији је оснивач општина Петрово, за 2019.
годину,
Обрађивач: Јавно предузеће и установе;
13. Информација о стању безбиједности на подручју општине Петрово,
Обрађивач: ЦЈБ Добој, Полицијска
станица Петрово;
14. Приједлог Одлуке о отпису
основних средстава и ситног инвентара,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
15. Приједлог одлуке о стипендирању студената у 2020. години,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу,
16. Информација о стипендирању
студената у 2019. години,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
17. Програм рада Добровољне ватрогасне јединице Петрово за 2020. годину,
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Обрађивач: Одјељење за општу
управу и старјешина ДВЈ Петрово;
18. Извјештај о раду Добровољне
ватрогасне јединице Петрово у 2019. Години,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу и старјешина ДВЈ Петрово;
19. Приједлог Одлуке о разрјешењу
директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
20. Приједлог Одлуке о именовању
в.д. директора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
21. Приједлог Одлуке о разрјешењу
члана Надзорног одбора ЈКП „Вода“ д.о.о.
Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
22. Приједлог Одлуке о расписисвању јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
23. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор члана Надзорног одбора
ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово,
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање и Секретар Скупштине општине;
24. Приједлог Одлуке о утврђивању
просјечне коначне грађевинске цијене м2
корисне површине стамбеног и пословног
простора,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
25. Приједлог Одлуке о субвенцији
за плаћање комуналних услуга одређеним
категоријама становништва,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
26. План и програм одржавања
улица, локалних и некатегорисаних путева
у 2020. години,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
27. Приједлог Одлуке о допуни
Одлуке о комуналним таксама,
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Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
28. Приједлог Одлуке о суфинансирању асфалтирања путева „марка на марку“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
19. Програм категоризације и финансирања спорта и физичке културе за 2020.
годину,
Обрађивач: ЈУ. ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово,
20. Приједлог Одлуке о расходовању основних средстава и опреме,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије.
АПРИЛ – ЈУНИ
1. Извјештај о извршењу буџета
општине Петрово за 2019. годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
2. Извјештај о наплати такси у
2019. години,
Обрађивач: Одјељења општинске
управе општине Петрово;
3. Извјештај о утрошку намјенских
средстава у 2019. години;
Обрађивач: Одјељења Општинске
управе општине Петрово;
4. Финансијски извјештај буџета
(завршни рачун) општине Петрово за 2019.
годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
5. Извјештај о извршењу Буџета
општине Петрово за период 01.01.-31.03.
2020. године,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
6. Информација о обављању ветеринарске заштите животиња на подручју
општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
7. Приједлог Приједлог Одлуке о
организацији манифестације Озренски
планинарски маратон 2020. године,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
8. Извјештај о рјешавању предмета
у управном поступку у 2019. години,
Обрађивач: Одјељења Општинске
управе општине Петрово;
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9. Извјештај о реализацији Скупштинских одлука и закључака у 2019.
години,
Обрађивач: Одјељења општинске
управе Петрово;
10. Информација о остваривању
права бораца, породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида и цивилних жртава рата у 2019. години,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
11. Приједлог Одлуке о именовању
члана Надзорног одбора ЈКП „Вода“ д.о.о.
Петрово,
Обрађивач: Секретар Скупштине
општине Петрово;
12. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово,
Обрађивач: Секретар Скупштине
општине Петрово;
13. Приједлог Одлуке о именовању директора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Петрово,
Обрађивач: Секретар Скупштине
општине Петрово;
14. Извјештај о давању у закуп и на
коришћење некретнина општине,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
15. Извјештај о реализацији Плана
и програма одржавања улица, локалних и
некатегорисаних путева у 2019. години,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
16. Приједлог Одлуке о управљању, одржавању и заштити локалних путева
и улица у насељу,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР
1. Извјештај о извршењу буџета
општине Петрово за период 01.01.-30.06.
2020. године,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
2. План јесење сјетве на подручју
општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
3. Информација о стању електромреже и снабдијевању електричном енергијом на подручју општине Петрово,
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Обрађивач: ЗДП „Електро-Добој“
Добој;
4. Информација о стању привреде и
запошљавању на подручју општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
5. Информација о упису ученика у
први разред основних школа за школску
2020/2021. годину,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
6. Информација о упису ученика у
СШЦ Петрово за школску 2020/2021.
годину,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
7. Информација о успијеху и владању ученика основних школа за школску
2019/2020. годину,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
8. Информација о успијеху и владању ученика у СШЦ Петрово за школску
2019/2020. годину,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
9. Приједлог Oдлуке о именовању
Организационог одбора за обиљежавање
Крсне славе и Дана општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
10. Приједлог Оквирног програма
обиљежавања Крсне славе и Дана општине
Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
11. Приједлог Одлуке о комуналном реду,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР
1. Приједлог Одлуке о висини
стопе пореза на непокретности за 2021.
годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
2. Извјештај о извршењу буџета
општине Петрово за период 01.01.-30.09.
2020. године,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
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3. Нацрт буџета општине Петрово
за 2021. годину,
Обрађивач: Начелник општине и
Одјељење за привреду и финансије;
4. Приједлог буџета општине Петрово за 2021. годину,
Обрађивач: Начелник општине и
Одјељење за привреду и финансије;
5. Приједлог Одлуке о извршењу
буџета општине за 2021. годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
6. Приједлог Одлуке о расписивању
јавног конкурса за избор чланова Одбора
за жалбе,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу.
7. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање Одбора за
жалбе,
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање и Секретар Скупштине општине,
8. Приједлог Одлуке о именовању
Одбора за жалбе општине Петрово,
Обрађивач: Секретар Скупштине
општине;
9. Програм рада Добровољне ватрогасне јединице Петрово за 2021. годину,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу и старјешина ДВЈ Петрово;
10. Приједлог Одлуке о измјенама
и допунама Одлуке о оснивању Добровољне ватрогасне једнинице Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
11. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
12. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање секретара
Скупштине општине Петрово,
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање и в.д. секретар Скупштине
општине;
13. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења Општинске
управе општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
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14. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање начелника
Одјељења Општинске управе општине
Петрово,
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање и в.д. секретар Скупштине
општине;
15. Приједлог Одлуке о делегирању
одборника Скупштине општине Петрово за
присуствовање закључивању бракова,
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
16. Приједлог Програма зимског
одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
17. Приједлог Одлуке о висини
вриједности непокретности по зонама на
подручју општине Петрово,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове;
18. Приједлог Програма рада Скупштине општине Петрово за 2021. годину,
Обрађивач: Колегијум Скупштине
општине Петрово;
19. Приједлог Одлуке о вриједности и врсти награда спортистима општине
Петрово за 2020. годину,
Обрађивач: ЈУ.''Културно-туристички и спортски центар '' Петрово.
Конститутивна сједница Скупштине
општине Петрово:
1. Избор предсједника Скупштине
општине,
2. Избор потпредсједника Скупштине општине,
3. Избор Скупштинских радних тијела,
4. Именовање замјеника начелника
Општине Петрово,
5. Разрјешење дужности:
- Секретара Скупштине општине,
- Начелника Одјељења за привреду и финансије,
- Начленика Одјељења за општу
управу,
- Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
6. Именовање вршилаца дужности:
- Секретара Скупштине општине,
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- Начелника Одјељења за привреду и финансије,
- Начленика Одјељења за општу
управу,
- Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА

ЗА

У циљу реализације овог програма
утврђују се следеће мјере и задаци:
 Обрађивачи-носиоци израде материјала дужни су материјале благовремено припремати и достављати секретару Скупштине општине, као и надлежним одјељењима Општинске управе
општине, најкасније 15. дана прије предвиђеног термина за одржавање сједнице Скупштине,
 Носиоци израде материјала обавезни су материјале припремати стручно и
у сажетој форми са потребним образложењима предложених рјешења, предлозима мјера и роковима извршења, у складу
са Пословником Скупштине општине Петрово
 О извршењу овог програма старат ће се предсједник Скупштине општине,
Колегијум Скупштине општине, секретар
Скупштине општине Петрово, Начелник
општине Петрово и начелници одјељења
Општинске управе.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-2/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 39. став 2. тачке 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) а у вези са чланом 12, 16, 17, 18. и
19. Закона о спорту („Службени гласник
Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08
и 102/08), члана 38. став 2. тачке 9. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 8/17) и чланом 4, 5
и 6. Правилника о категоризацији спортова
у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/13), Ску-
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пштина општине Петрово на сједници одржаној дана 28.02.2020. године, донијела је,
ПРОГРАМ
КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА
СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА
2020. ГОДИНУ
I – ОПШТИ УСЛОВИ
У складу са одредбама члана 57. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и
102/08) спортске организације, спортска
удружења, спортска друштва и спортски
савези, стичу својство правног лица уписом у регистар који води надлежни суд на
чијем подручју спортска организација има
сједиште.
Право обављања спортских активности и дјелатности, спортске организације стичу након уписа у регистар надлежног регистрационог суда на чијем
подручју спортска организација има сједиште, као и уписа који води министарство
надлежно за послове спорта.
Спортске организације које својим
програмима аплицирају за коришћење средстава из буџета општине Петрово планираних за финансирање спорта и физичке
културе, треба да испуњавају следеће
опште услове прописане Законом о спорту:
1. Да је извршена регистрација и
упис спортске организације у судски регистар код надлежног суда;
2. Да је извршен упис у спортски
регистар код Министарства породице,
омладине и спорта у Влади Републике Српске;
3. Да је извршено усклађивање статута и осталих нормативних аката са одредбама Закона о спорту за спортске организације регистроване прије ступања на
снагу Закона о спорту, те да имају код
надлежног суда ажуран упис лица овлаштеног за заступање;
4. Да је извршена пријава и регистрација спортске организације у Пореској управи Републике Српске;
5. Да спортска организација има годишњи План и програм рада, разматран и
усвојен од надлежног органа спортске организације;
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6. Да се воде пословне књиге у
складу са законским прописима;
7. Да испуњавају остале услове у
складу са правилницима и нормативним
актима гранских спортских савеза Републике Српске, Босне и Херцеговине и међународних спортских организација.
II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
На основу члана 19. Закона о спорту („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08),
члана 4, 5, и 6. Правилника о категоризацији спортова у Републици Српској
(„Службени гласник Пепублике Српске“,
број 100/13), а у складу са општим и материјалним условима развијености спорта у
општини Петрово, спортским резултатима,
традицијом, организацијом, развијености
спортске гране, те категоризацијом спортова у Републици Српској, спортови и
спортске организације општине Петрово
разврставају се према следећој категоризацији спортских организација општине
Петрово за 2020. годину:
1. СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Критерији
У спортске организације прве категорије разврставају се спортске организације општине Петрово које поред
општих услова испуњавају и следеће критерије:
- Да се спортске организације налазе у првој или другој категорији спортова на основу Правилника о категоризацији спортова у Републици Српској
(„Службени гласник РС“ број 100/13);
- Да у свом раду имају заступљене
све такмичарске селекције;
- Да својим организованим радом и
маркетингом обезбјеђују и имају стабилан
извор финансијских средстава за остварење својих краткорочних и дугорочних
циљева;
- Да својом масовношћу, радом и
резултатима афирмишу спорт, физичку
културу и друге сегменте друштвеног
живота општине Петрово;

Страна 7 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

- Да представљају по организацији,
стручном раду, броју селекција и спортиста, носиоце развоја спорта општине Петрово;
- Да су спортске организације са
непрекидним радом и спортском традицијом од најмање 20 година;
- Да су спортске организације које
се такмиче у најмање трећестепеном рангу
такмичења Републике Српске.
На основу предходних критерија у
спортску организацију прве категорије
сврстава се ФК „Озрен“ Петрово.
За годишњи програм ФК „Озрен“
Петрово из буџета општине издвојит ће се
11.100,00 КМ или 18,69% од укупних
средстава намијењених за финансирање
спортских организација а усмјерених
преко ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово.
2. СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ
Критерији
У спортске организације друге категорије сврставају се спортске организације
које поред општих услова испуњавају и
следеће критерије:
- Да се спортске организације налазе у првој или другој категорији спортова на основу Правилника о категоризацији спортова у Републици Српској
(„Службени гласник РС“ број 100/13);
- Да у свом раду имају заступљен
рад са млађим такмичарским селекцијама;
- Да својим организованим радом и
маркетингом обезбјеђују и имају стабилан
извор финансијских средстава за остварење својих краткорочних и дугорочних
циљева;
- Да својом масовношћу, радом и
резултатима афирмишу спорт, физичку културу и друге сегменте друштвеног живота
општине Петрово;
- Да су спортске организације са
непрекидним радом од најмање 5 година.
На основу предходних критерија у
спортске организације друге категорије
сврставају се спортске организације из следећих спортова:
- фудбал - ФК „Звијезда“ Какмуж,
- џудо - ЏК „Озрен“ Петрово,
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-

кошарка – СКК „Озрен“ Петрово,
- шах - ШК „Озрен“ Петрово,
- фудбал - ЖФК „Слога“ КакмужПетрово.
За годишње програме спортских
организација друге категорије из буџета
општине издвојит ће се 33.700,00 КМ или
56,73% од укупних средстава намијењених за финансирање спортских организација а усмјерених преко ЈУ „Културнотуристички и спортски центар“ Петрово, и
то:
- ФК „Звијезда“ Какмуж - 10.900,00
КМ,
- ЏК „Озрен“ Петрово - 6.700,00
КМ,
- СКК „Озрен“ Петрово – 6.400,00
КМ,
- ШК „Озрен“ Петрово - 4.400,00
КМ,
- ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово 5.300,00 КМ.
3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ
Критерији
У спортске организације треће
категорије сврставају се спортске организације које поред општих услова испуњавају следеће критерије:
- Да се налазе у првој, другој или
трећој категорији спортова на основу
Правилника о категоризацији спортова у
Републици Српској („Службени гласник
РС“ број 100/13);
- Да у свом раду имају заступљен
рад са млађим такмичарским селекцијама;
- Да својим организованим радом и
маркетингом обезбјеђују и имају стабилан
извор финансијских средстава за остварење својих краткорочних и дугорочних
циљева;
- Да својим радом и резултатима
представљају значајне факторе у афирмацији спорта, физичке културе и других
сегмената друштвеног живота општине
Петрово;
- Да су спортске организације са
непрекидним радом од најмање 2 године.
На основу предходних критерија у
спортске организације треће категорије
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сврставају се спортске организације из следећих спортова:
- планинарство - ПД “Озрен – Краљица 883“ Петрово,
- стони тенис - СТК „Озрен“ Какмуж – Петрово,
- џудо – ЏК „Мороте“ КарановацПетрово.
За годишње програме спортских
организација треће категорије из буџета
општине издвојит ће се 14.600,00 КМ или
24,58% од укупних средстава намијењених за финансирање спортских организација а усмјерених преко ЈУ „Културнотуристички и спортски центар“ Петрово, и
то:
- ПД „Озрен - Краљица 883“ Петрово - 5.300,00 КМ,
- СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово 4.500,00 КМ,
- ЏК „Мороте“ Карановац-Петрово
– 4.800,00 КМ.
III – ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ
СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
На основу члана 17. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08)
програми који се финансирају из буџета
општине у складу са Законом односе се на:
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1. Изградњу, одржавање, коришћење и реконструкцију спортских објеката;
2. Учешће у обезбјеђивању реализације општинског и међуопштинског нивоа
школских и студентских спортских такмичења, такмичења инвалидних лица,
спортско – рекреативних такмичења, масовних и традиционалних манифестација;
3. Стварање услова за подизање
квалитета рада свих активних спортиста, а
посебно рада са младим спортски надареним појединцима и екипама;
4. Учешће у финансирању дјелатности спортских удружења, друштава,
гранских спортских савеза и удружења
општине;
5. Организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од
значаја за општину;
6. Учешће у школовању, стручном
усавршавању и стварању услова за рад
спортских стручњака и стручњака у спорту;
7. Учешће у финансирању здравствене заштите спортских аматера у
складу са важећим прописима;
8. Обезбјеђење услова за спортске
активности инвалидних лица.
У складу са законским одредбама, а
у циљу остварења интереса општине Петрово у области спорта и физичке културе,
планирана средства се распоређују према
програму и намјени што је приказано у
следећој табели:

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРТЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2020. ГОД.
Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у 2020 . години
69.100,00
у КМ
Спортске организације
59.400,00
Програм финансирања /
Спортскa такмичења и манифестације
7.600,00
намјена средстава
Намјенска издвајања за спорт
2.100,00
Ред.
Износ средстава у
Програм финансирања / намјена средстава
број
КМ
Спортске организације I категорије
1.
11.100,00
1.1
ФК „Озрен“ Петрово
11.100,00
Спортске организације II категорије
2.
33.700,00
2.1
ФК „Звијезда“ Какмуж
10.900,00
2.2
ЏК „Озрен“ Петрово
6.700,00
2.3
СКК „Озрен“ Петрово
6.400,00
2.4
ШК „Озрен“ Петрово
4.400,00
2.5
ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово
5.300,00
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Спортске организације III категорије
ПД „Озрен-Краљица 883“ Петрово
СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово
ЏК „Мороте“ Карановац-Петрово
Спортскa такмичења и манифестације
„Избор спортисте године опшине Петрово 2019“
„Озренски планинарски маратон 2020“
„Михољско љето у Петрову 2020“
Намјенска издвајања за спорт
Отворена забавна школа фудбала
У к у п н о (1- 5)
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14.600,00
5.300,00
4.500,00
4.800,00
7.600,00
1.000,00
5.500,00
1.100,00
2.100,00
2.100,00
69.100,00

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објевљивања у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-3/20
Датум: 28.02.2020.
______________________________________________________________________________________________________________

3.
На основу члана 3. став (2) тачка 1)
и члана 51. Закона о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, брoj: 47/17),
члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19) и
члана 38. став (2) тачка 2) Статута општине Петрово („Службени гласник општине
Петрово“, број: 8/17) Скупштина општине
Петрово, на сједници одржаној дана 28.02.
2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о такси превозу на подручју општине Петрово (у даљем тексту:
Одлука) уређујe се: организација такси
превоза, мјерила и критеријуми на основу
којих се одређује број такси превозника,
број и размјештај такси стајалишта, начин
кориштења и управљања такси стајалиштима, начин утврђивања и наплате цијене
превоза у случају превоза више лица у
једном возилу, поступак издавања, величину и изглед допунских ознака, права и
дужности такси превозника, возача и лица
која се превозе, допунске услове за возача
и возило начин, поступак издавања лиценце превозника и легитимације за возача
моторног возила и вођење евиденције о

издатим лиценцама превозника и легитимацијама за возача моторног возила као и
надзор над спровођењем ове одлуке.
II – НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 2.
(1) Такси превоз је јавни ванлинијски превоз лица за који се цијена превоза утврђује таксиметром по овјереном
цјеновнику услуга или на основу погодбе.
(2) Такси превоз могу вршити предузетници, којима је то основно занимање,
сходно прописима из области регистрације
предузетника, који посједују одобрење надлежног органа општине Петрово.
(3) Такси превозник из става (2)
овог члана, искључиво лично може да
управља такси возилом, чији су подаци
уписани у издату лиценцу превозника.
(4) Лиценца превозника из става (2)
овог члана издаје се такси превознику који
посједује најмање једно путничко моторно
возило са највише 1+4 регистрованих сједишта за вршење такси превоза, које може
бити старости до 15 година, облика каросерије лимузина или караван, или једно
путничко моторно возило намјенски произведено за превоз лица са посебним потребама (лица са инвалидитетом).
(5) Такси превоз могу вршити правна лица, регистрована код надлежног суда
за обављање дјелатности такси превоза.
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(6) Такси превозник је физичко лице које управља такси возилом и врши
такси превоз као предузетник или као запослени у правном лицу из става (5) овог
члана.
Члан 3.
(1) Такси стајалиште је уређено и
прописано обиљежено мјесто на јавној саобраћајно површини, на коме такси возила
пристају, чекају и примају путнике.
(2) Такси стајалишта се обиљежавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбједности саобраћаја на путевима. Хори-зонталном сигнализацијом жуте боје обиљежава се простор за стајање
такси возила. У оквиру такси стајалишта,
уписује се натпис „TAXI“ жутом бојом.
Стајалиште се обиље-жава вертикалним
саобраћајним знаком „TAXI“.
(3) Локације стајалишта на јавним
саобраћајним површинама одређује и о
њиховом одржавању стара се Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у сарадњи са овлашћеним представницима такси превозника.
(4) Рјешењем Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
одређују се локације стајалишта и број такси стајалишта на истим.
Члан 4.
(1) На такси стајалишту возила се
паркирају према редослиједу доласка, и
могу се паркирати само возила која су
обиљежена у складу са овом Одлуком.
(2) Такси возила се паркирају на
стајалишту само у оквиру обиљежених
мјеста и на начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.
(3) За вријеме коришћења стајалишта, такси превозник је дужан да остане у
возилу или у непосредној близини возила.
III – УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА
ЦИЈЕНЕ ПРЕВОЗА
Члан 5.
(1) Цијена услуга такси превоза
утврђује се у складу са видно истакнутим
цјеновником који је овјерен од стране надлежног органа јединице локалне само-
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управе, као и видно постављеним таксиметром који је исправан, пломбиран и баждарен.
(2) Такси превозник је дужан да
приликом отпочињања превоза укључи
таксиметар, и да на захтјев лица које се
превози изда рачун за извршени превоз
који садржи датум, релацију или километражу, цијену превоза и који је потписан
и овјерен печатом такси превозника.
Члан 6.
(1) У случају да такси возач не
укључи таксиметар на почетку вожње,
путник није у обавези да плати цијену
услуге такси превоза, осим ако је релација
дужа од 50 километара када се цијена
превоза може уговорити без укључивања
таксиметра, у висини не већој од висине
утврђене примјеном цјеновника, односно
укључењем таксиметра, уз обавезу издавања рачуна за извршени превоз који садржи
датум, релацију или километражу, цијену
превоза и који је потписан и овјерен печатом такси превозника, прије отпочињања
вожње.
(2) Такси превозник не може примити на превоз друга лица без сагласности
лица која су претходно почела превоз.
(3) Ако такси услугу користи једно
лице, плаћа цијели износ цијене очитане на
таксиметру.
(4) Ако се уз сагласност лица које је
прво почело превоз, приме и друга лица,
цијена превоза утврђена таксиметром,
односно уговорена цијена, на заједничкој
релацији дијели се на сва лица која се возе,
ако се другачије не договоре
Члан 7.
(1) У случају да није у могућности,
из оправданих разлога (квар на возилу и
сл.), да заврши започети превоз, такси
превозник дужан је да на захтјев лица које
се превози, за најкраће вријеме обезбиједи
друго возило.
(2) У случају из предходног става,
такси превознику припада накнада износ
који у моменту прекида превоза покаже
таксиметар, умањен за цијену старта, а лице које се вози не сноси трошкове доласка
другог такси возила, него само трошкове
превоза од тог мјеста до одредишта.
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IV – ВЕЛИЧИНА
ДОПУНСКИХ ОЗНАКА

И

ИЗГЛЕД

Члан 8.
(1) Такси возило мора бити обиљежено допунском ознаком у виду наљепнице елипсастог облика, чији су пречници 18х12 цм, коју издаје општински орган
управе надлежан за послове саобраћаја.
(2) Допунска ознака садржи: грб
општине, ознаку „TAXI“, евидентациони
број такси превозника и годину за коју је
издата.
(3) Такси превозник дужан је да
наљепницу постави у доњи десни угао
задњег вјетробранског стакла.
(4) Набавку наљепница врши
општински орган управе надлежан за послове саобраћаја, а трошкове набавке
сноси такси превозник.
(5) Такси превозник је обавезан до
31. јануара извршити замјену допунске
ознаке за текућу годину.
Члан 9.
(1) Такси возило мора имати свијетлећу кровну ознаку која је синхронизована са таксиметром, тако да се свјетло
на ознаци гаси када се таксиметар укључи.
(2) Кровна ознака служи за идентификацију такси возила и садржи натпис
„TAXI“, а такси превозници сами одлучују
о величини и боји кровне ознаке, стим да
боја кровне ознаке и боја слова морају
бити различите.
(3) Када такси возило користи за
сопствене потребе, такси превозник је
дужан да уклони кровну ознаку „TAXI“
или да је прекрије.
(4) Такси превозник дужан је да на
предњим вратима или посебној табли
величине 12х7 цм, минималне величине
слова 8 мм, исписану са обје стране и
постављену испод доњег десног дијела
вјетробранског стакла има ознаку, ТАКСИ
ПРЕВОЗНИК“, име и презиме такси
превозника, пребивалиште, улица и број.
(5) На такси возилу могу се
постављати рекламно-пропагандне поруке,
на доњем дијелу задњих бочних стакала и
на задњем вјетробранском стаклу, на прозирним наљепницама максималне висине
12 цм.
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V – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА, ВОЗАЧА И ЛИЦА
КОЈА СЕ ПРЕВОЗЕ
Члан 10.
(1) Такси превозник може такси
превоз да започне са стајалишта, на телефонски позив или на заустављање путника.
(2) Такси превозник не смије примити путника који га зауставља, уколико
то захтијева нагло успоравање возила или
наглу промјену правца кретања, чиме би
била угрожена безбједност осталих учесника у саобраћају.
(3) Путник који долази на такси
стајалиште, дужан је да користи услуге
такси превозника чије је возило прво на
реду.
Члан 11.
(1) Такси превозник може вршити
превоз само на територији јединице локалне самоуправе на којој има регистровано
сједиште.
(2) Такси превозник чије је сједиште на територији друге јединице локалне
самоуправе може довести путнике на територију општине Петрово, са истакнутом
кровном ознаком и издатим рачуном.
(3) Такси превозник из става (2)
овог члана не може вршити превоз путника са територије општине Петровои не
може истицати кровну ознаку после
искрцавања путника из става (2) овог
члана,осим ако се ради о повратној вожњи
истих путника код које је цијена превоза
уговорена и за који је унапријед издат
рачун у складу са Законом.
(4) Такси превозник не може почињати превоз у зонама аутобуских стајалишта јавног превоза, на удаљености 25
метара прије и послије видно обиљеженог
стајалишта.
Члан 12.
(1) Такси превозник је обавезан да
по уласку путника у возило укључи таксиметар, и да га искључи одмах након
завршене вожње.
(2) Такси превозник обавезан је да
прихвати вожњу на траженој релацији,
осим у случају предвиђеним чланом 13.
став (1) ове одлуке.
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Члан 13.
(1) Такси превозник је дужан да у
слободно такси возило прими сваког путника, у границама расположивих сједишта, као и лични пртљаг путника према
величини простора за пртљаг. Трошкови
превоза пртљага, који се може прописно
смјестити у пртљажни простор, укључени
су у цијену превоза корисника услуга.
(2) Под личним пртљагом подразумјевају се путне торбе и кофери укупне
тежине до 50 килограма. Цјеновником
може да се предвиди посебна доплата за
лични пртљаг путника тежи од 50 килограма. Са посебном доплатом за пртљаг
тежи од 50 килограма, путник мора да буде
упознат и сагласан прије започињања
такси превоза.
(3) Предмет или пртљаг заборављени у возилу, такси превозник је дужан
одмах, а најкасније у року од 24 часа,
предати у Полицијску управу Петрово на
поступање у складу са прописима о заборављеним стварима.
(4) Такси превозник није дужан да у
такси возило прими лица под утицајем
алкохола и опојних дрога или обољело од
заразних болести, лица са изузетно запрљаном одјећом, као и лични пртљаг путника којим би се загадило, испрљало или
оштетило такси возило.
(5) Такси превозник је дужан да
такси превоз путника обави путем који
путник одреди, односно најкраћим путем
до мјеста опредељења путника.
Члан 14.
(1) Такси возилом могу, уз пристанак возача, да се превозе и кућни љубимци.
(2) Такси превозник је обавезан да
се за вријеме вршења такси превоза према
путницима опходи са пажњом и предусретљиво.
Члан 15.
(1) Путник може да одбије да уђе у
такси возило наручено путем телефона,
ако основано посумња да је такси превозник под утицајем алкохола или опојних
дрога, или ако је унутрашњост возила
запрљана.
(2) Кориснику услуга превоза забрањено је: 1) ометати такси превозника у
управљању возилом, 2) захтијевати за-
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устављање такси возила на мјесту на којем
то није дозвољено, уколико би на тај начин
била угрожена безбједност саобраћаја, 3)
одбити плаћање цијене услуге превоза у
висини која је утврђена таксиметром или
која је договорена.
VI – ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА
ВОЗАЧА И ВОЗИЛО
Члан 16.
(1) Такси возилом може управљати
возач који је стручно оспособљен и који
испуњава услове утврђене прописима о
безбједности саобраћаја на путевима.
(2) Стручна оспособљеност из става
(1) овог члана подразумијева стицање почетне квалификације и обавезно периодично оспособљавање.
(3) Почетна квалификација стиче
се: 1) стручном обуком за професионално
управљање возилом, која се врши у складу
са прописима из области образовања
одраслих, 2) завршеним најмање трећим
степеном образовања саобраћајне струке –
возач моторног возила или најмање четвртим степеном образовања саобраћајне
струке друмског смјера или 3) ако је возач
до 1992. године, стекао квалификацију
возача моторног возила.
Члан 17.
(1) Такси превоз може се вршити
возилом (у власништву или по основу
лизинга), које је технички исправно и
регистровано и које испуњава техничкоексполатационе и друге услове утврђене
прописима о безбједности саобраћаја на
путевима.
(2) Такси возило треба да има сљедеће карактеристике:
1) путничко моторно возило са
највише 1+4 регистрованих сједишта,
облика каросерије лимузина или караван,
или једно путничко моторно возило намјенски произведено за превоз лица са
посебним потребама (лица са инвалидитетом) и четворо бочних врата,
2) погонски мотор најмање снаге 40
kw,
3) таксиметар у исправном стању,
пломбиран и баждарен према прописаним
метеоролошким условима и постављен на
видно мјесто у возилу,
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4) уређаје за загријавање, провјетравање и освјетљавање унутрашњости возила у исправном стању,
5) исправна и чиста сједишта са
наслонима за главу пресвучена навлакама,
6) предња сједишта са наслоном за
главу, уређајима за помјерање сједишта и
подешавање нагиба наслона за леђа,
7) простор за пртљаг одвојен од
простора за смјештај лица тако да се одлагање и преузимање пртљага обавља без
улажења у возило,
8) уграђене безбједносне појасеве за
везивање лица која се превозе,
9) исправан аудио-уређај,
10) неоштећене спољне површине
возила,
11) исправан противпожарни апарат
контролисан од стране надлежног органа,
12) алат за монтажу и демонтажу
пнеуматика, резервни точак и гарнитуру
резервних сијалица,
13) опрему за дизање возила и компримирање ваздуха у пнеуматику и
14) прибор за интервентно чишћење
возила (четка-брисач, спужва, материјал за
дезинфекцију) и најмање пет хигијенских
врећица од материјала који не пропушта
течност.
VII – НАЧИН И ПОСТУПАК
ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ПРЕВОЗНИКА И
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ВОЗАЧА ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 18.
(1) Такси превозник дужан је да
посједује лиценцу превозника и легитимацију за возача моторног возила, коју
издаје надлежни орган општине Петрово.
(2) Обавезно је да се у возилу којим
се врши такси превоз налази лиценца
превозника и легитимација за возача моторног возила.
(3) Лиценца превозника издаје се на
период од пет година, а најдуже на период
истицања прописане старосне границе од
15 година.
(4) Такси превозник подноси, уз писмени захтјев за издавање лиценце превозника, општинскoм органу управе надлежном за послове привреде сљедећа документа:
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1. доказ о регистрацији дјелатности
такси превоза из члана 2. став (2) Одлуке,
2. доказ да располаже путничким
моторним возилом из члана 2. став (4)
Одлуке, што се доказује овјереном копијом
потврде о власништву возила, односно
потврде о регистрацији,
3. лична карта,
4. образац ПД 3100,
5. увјерење надлежног органа не
старијим од три мјесеца којим доказује да
је измирио пореске обавезе по основу јавних прихода и
6. доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце превозника.
Члан 19.
Лиценца превозника престаје да
важи:
1. истеком рока важења,
2. даном брисања превозника из судског регистра, односно престанка важења
рјешења за рад предузетника и
3. даном престанка испуњавања
услова за добијање лиценце.
Члан 20.
Продужење важења лиценце превозника врши се по поступку и начину као и
приликом издавања.
Члан 21.
Образац лиценце превозника садржи:
1) назив и сједиште превозника,
2) власништво возила,
3) регистрски број возила,
4) врста возила,
5) марка возила,
6) тип возила,
7) број шасије,
8) снага мотора,
9) година производње,
10) број сједишта,
11) рок важења лиценце,
12) мјесто печата и
13) потпис овлашћеног лица.
Члан 22.
(1) Легитимација за возача моторног возила издаје се на период од пет
година.
(2) Такси превозник подноси, уз
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писмени захтјев за издавање легитимације
за возача моторног возила, општинскoм
органу управе надлежним за послове привреде сљедећа документа:
1. овјерену копију дипломе,
2. копију возачке дозволе,
3. фотографију и
4. доказ о уплаћеној такси за издавање легитимације за возача моторног возила.

1) број и датум издавања лиценце
превозника и легитимације за возача моторног возила, 2) подаци о подносиоцу захтјева за издавање лиценце превозника и
легитимације за возача моторног возила и
3) датум важења лиценце превозника и легитимације за возача моторног
возила.

Члан 23.
Легитимација за возача моторног
возила престаје да важи:
1. истеком рока важења и
2. даном престанка испуњавања
услова за добијање легитимације.

Члан 27.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор, као и комунална полиција у складу са одредбама
Закона о комуналној полицији.

Члан 24.
Продужење важења легитимације
врши се по поступку и начину као и приликом издавања.
Члан 25.
Образац легитимације за возача моторног возила садржи:
1) назив општинског органа управе
који издаје легитимацију,
2) број и датум издавања,
3) фотографију 3x3,5 цм,
4) име и презиме возача,
5) пребивалиште возача,
6) назив и сједиште послодавца,
7) рок важења легитимације,
8) мјесто печата и
9) потпис овлашћеног лица.
VIII–ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О
ИЗДАТИМ ЛИЦЕНЦАМА ПРЕВОЗНИКА
И ЛЕГИТИМАЦИЈАМА ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Члан 26.
(1) Евиденција о издатим лиценцама превозника и легитимацијама за возача
моторног возила (у даљем тексту: Регистар) води општински орган управе надлежан за послове привреде у писаном облику.
(2) У евиденцију се уписују подаци
о издатим лиценцама превозника и легитимацијама за возача моторног возила које
је издао општински орган управе.
(3) У евиденцију се уписују сљедећи подаци:

IX– НАДЗОР

X – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
(1) Новчаном казном од 100 КМ до
300 КМ казниће се за прекршај самостални
предузетник, ако:
1) врши превоз супротно члану 2.
ове Одлуке,
2) поступи супротно одредбама члана 4.,
3) накнаду за обављени превоз
наплати супротно одредби члана 5.,
4) у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи
супротно члану 7.,
5) нема истакнуту допунску ознаку
(члан 8.),
6) на крову такси возила не налази
се кровна ознака (члан 9.),
7) поступи супротно одредбама члана 10.,
8) поступи супротно одредбама члана 11.,
9) не укључи таксиметар по уласку
путника у возило (члан 12.),
10) поступи супротно члану 13. став
(1),
11) не посједује лиценцу превозника ( члан 18. став 1. ).
12) не посједује легитимацију за
возача ( члан 18. став 1.).
(2) За наведене прекршаје казниће
се правно лице новчаном казном од 200
КМ до 600 КМ.
(3) За наведене прекршаје казниће
се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ.
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(4) За прекршаје који нису одређени
овом Одлуком, примјењују се одредбе
Закона о превозу у друмском саобраћају
Републике Српске.
IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Такси превозник је дужан да
усклади своје пословање са одредбама ове
Одлуке у року од 60 дана од дана ступања
на снагу исте.
Члан 30.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о начину и организацији вршења такси превоза на подручју општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 11/10).
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Петрово".
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-4/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19), чланa 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17) и члана 6.
Одлуке о давању на управљање и кориштење објеката културе („Службени гласник општине Петрово“, број 5/18), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 28.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање
Уговора о коришћењу пословних простора
без накнаде ЈУ „Културно-туристички и
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спортски центар“ Петрово са Клуб младих
„Маестрал“ Петрово на период од 3 (три)
године.
Члан 2.
Простори који се уступају на коришћење без накнаде Клубу младих „Маестрал“ Петрово су простори у Дому културе у Петрову, на другом спрату, простор број 1 површине 51,82m2, простор
број 2 површине 7,57m2, простор број 3
површине 90,75m2 и санитарни чвор, простори означени са бројем 10, 11, 12, 13 и 14
који се користе као заједничке просторије
са осталим корисницима простора.
Члан 3.
ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово ће са корисником
простора Клуб младих „Маестрал“ Петрово закључити уговор из члана 1. ове
одлуке у складу са Одлуком о давању на
управљање и кориштење објеката културе
(Службени гласник општине Петрово“,
број 5/18)
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-5/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19), чланa 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17) и члана 6.
Одлуке о давању на управљање и кориштење објеката културе (“Службени гласник општине Петрово“, број 5/18), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 28.02.2020. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање
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Уговора о коришћењу пословног простора
без накнаде ЈУ „Културно-туристички и
спортски центар“ Петрово са Савјетом
мјесне заједнице Карановац на период од
3 (три) године.
Члан 2.
Простор који се уступа на коришћење без накнаде Савјету мјесне заједнице Карановац је простор у Дому културе Карановац, површине 25,00m2 (простор- први са лијеву страну хола) а у сврху
рада друштвеног центра.
Члан 3.
ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово ће са корисником
простора Савјетом мјесне заједнице Карановац закључити уговор из члана 1. ове
одлуке у складу са Одлуком о давању на
управљање и кориштење објеката културе
(Службени гласник општине Петрово“,
број 5/18)
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-6/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17) и члана 17.
става 2. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине Петрово“ број 12/14, 3/16,
2/17 и 6/19), Скупштина општине Петрово,
на сједници одржаној дана 28.02.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ
МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОРЈЕЧИНА
Члан 1.
Додјељују се Мјесној заједници
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Порјечина на коришћење пословни простор у поткровљу зграде Основне школе
„Вук Караџић“ Петрово, Подручно одјељење Порјечина, изграђен на парцели означеној као к.ч. број 1404 уписана у посједовни лист број 62/1 к.о. Порјечина,
укупне површине 250 m2 (сла са два мокра
чвора), на период од 3 (три) године.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1.ове
одлуке даје се на коришћење без накнаде.
Члан 3.
Трошкови електричне енергије као
и остали комунални трошкови који настану коришћењем пословног простора из
члана 1. ове одлуке падају на терет буџета
општине Петрово.
Члан 4.
Међусобна права и обавезе по основу коришћења пословног простора из члана 1. ове одлуке ближе ће се регулисати
уговором.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а бит ће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-7/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19), члана 80. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19) и чланa 38. став 2. тачка 2.
Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 28.02.2020. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ m2 КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просјечна
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коначна грађевинска цијена једног квадратног метра корисне површине стамбеног и
пословног простора у 2019. години на подручју општине Петрово као основица за
израчунавање ренте у 2020. години

ћинстава одређеним категоријама становништва.
Износ који се субвенционира је
износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћинству.

Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне површине стамбеног и
пословног простора за 2019. годину на подручју општине Петрово износи 820,50
КМ.

Члан 3.
Субвенције по оба основа се односе

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „ Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-8/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19) и чланa 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 28.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ
КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава из
буџета општине Петрово за 2020. годину у
износу до 2.800,00 КМ на име субвенционисања трошкова снабдијевања питком
водом одређених категорија становништва.
Износ који се субвенционира је
износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћинству.

на:
- породице у којима живе дјеца са
посебним потребама,
- кориснике новчане помоћи социјалне заштите и кориснике туђе његе и
помоћи, ако им је то једини извор прихода,
- породице са четворо и више дјеце,
- породице са тешко обољелим члановима домаћинства (дијализа бубрега,
малигна обољења и сл.)
- породице погинулих бораца Војске Републике Српске и ратни војни инвалиди закључно са IV категоријом инвалидитета.
Право на субвенцију из члана 1. и 2.
ове одлуке, припада породицама и лицима
из претходног става овог члана под условом да имају закључен уговор са ЈКП
„Вода“ Петрово о испоруци воде и уговор
о пружању услуга преузимања и збрињавања комуналног отпада.
Члан 4.
Новчана средства за субвенцију ће
се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун
ЈКП „Вода“ Петрово, на основу испостављених рачуна предузећа са поименично
набројаним корисницима, а са конта број
416-129 - субвенције за воду и за одвоз
смећа одређеним категоријама становништва.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-9/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

Члан 2.
Одобрава се исплата средстава из
буџета општине Петрово за 2020. годину у
износу до 2.680,00КМ на име субвенционисања трошкова одвоза смећа из дома-

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 2. Статута
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општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 28.02.2020. године донијела је
ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ
СТУДЕНАТА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Општина Петрово у 2020. години
стипендираће једанаест (11) нових редовних студента са пребивалиштем на подручју општине Петрово.
Члан 2.
Стипендије из члана 1. ове одлуке у
2020. години додијелиће се у складу са
условима прописаним Правилником о додјели студентских стипендија.
Члан 3.
Висина стипендија за све студенте и
за све године студија износи 100,00 КМ.
Члан 4.
У 2019. години сваком студенту који буде изабран након јавног конкурса,
исплатиће се десет (10) стипендија у складу са уговором из члана 8. ове одлуке.
Члан 5.
За додјелу стипендија расписаће се
јавни конкурс који ће бити објављен у
једном од дневних листова већег тиража,
на сајту општине Петрово и огласној табли
Општинске управе општине Петрово.
Јавни конкурс из претходног става
расписаће Начелник општине Петрово.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана од дана расписивања
јавног конкурса у дневном листу.
Члан 6.
За провођење поступка додјеле стипендија из члана 2. ове одлуке Начелник
општине Петрово:
- именује Комисију за провођење
поступка додјеле стипендија,
- врши одабир смјерова занимања за
које ће бити додијељене стипендије,
- на основу коначне листе студената
доноси акт о додјели стипендија.

Уторак, 03.03.2020. године

Члан 7.
Комисија за провођење поступка
додјеле стипендија из члана 6. алинеја 1.
ове одлуке:
- утврђује благовременост пријава
на конкурс и врши преглед документације
приложене уз пријаву на јавни конкурс,
- у складу са критеријима и мјерилима утврђеним Правилником о додјели
студентских стипендија врши бодовање и
утврђује прелиминарну листу приоритета
(бод листа) за додјелу стипендија,
- разматра основаност приговора на
прелиминарну листу и о томе даје мишљење начелнику општине,
- ради друге послове у складу са
Правилником о додјели студентских стипендија.
Члан 8.
На основу рјешења о додјели стипендије из члана 6. алинеја 3. ове одлуке,
Начелник општине Петрово са стипендистом закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза у складу са Правилником.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-10/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 39. став 2. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19) и члана 38. став 2. тачка 13. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 28.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАСХОДОВАЊУ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА
Члан 1.
На основу података из пописних
листа основних средстава и ситног инвентара и приједлога пописних комисија за
расходовање основних средстава и ситног
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инвентара који су током употребе оштећени или неисправни, Скупштина општине
налаже Одјељењу за привреду и финансије
да у пословним књигама прије израде финансијских извјештаја за 2019. годину
усклади књиговодствено стање са стварним стањем које је утврђено пописом на
дан 31.12.2019. године.
Преосталу вриједност основних
средстава у износу од 1.061,90 КМ, која
није у цјелости амортизована, књижити на
терет конта 471511-Расходи од усклађивања вриједности сталне имовине.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке су спецификације основних средстава и ситног
инвентара које су комисије за попис предложиле за расходовање.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-11/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 5. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04, 78/11), члана 8.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српскe''
број: 25/03, 41/03), и члана 37. став 2. и
члана 38. став 3. Статута ЈКП ''Вода'' д.о.о.
Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број: 7/18), Скупштина општине
Петрово у функцији Скупштине ЈКП. „Вода“ д.о.о. Петрово, на сједници одржаној
дана 28.02.2020. године, донијела је
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ра ЈКП. ''Вода'' д.о.о. Петрово.
Избор и именовање на позицију из
става 1. овог члана врши се на вријеме
трајања мандата Надзорног одбора ЈКП.
''Вода'' д.о.о. Петрово, именованог Одлуком о именовању Надзорног одбора ЈКП.
''Вода'' Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 7/17 ).
Члан 2.
Оглас за упражњену позицију из
члана 1. ове одлуке садржават ће опште
услове прописане Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 25/03, 41/03) и
посебне услове из члана 3. ове одлуке.
Члан 3.
Поред општих услова прописаних
законом, кандидат за члана надзорног
одбора мора да испуњава и сљедеће
посебне услове:
- да има најмање средњу стручну
спрему друштвеног или техничког смјера,
стечену школовањем у четверогодишњем
трајању, вишу стручну спрему или високу
стручну спрему или еквивалент од најмање
180 ЕЦТС бодова,
- радно искуство од три (3) године у
струци са високом и вишом стручном
спремом, односно пет (5) година са средњом стручном спремом,
- да познаје област пословања и
дјелатности којима се предузеће бави,
- да зна права и обавезе надзорног
одбора,
- да има способност и знање за управљање финансијским и људским ресурсима.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП.
''ВОДА'' ПЕТРОВО

Члан 4.
Конкурс о упражњеној позицијама
из члана 1. ове одлуке биће објављен у
''Службеном гласнику Републике Српске''
и дневном листу доступном најширој
јавности, са роком пријављивања од 15
дана, рачунајући од дана објављивања у
сваком од наведених гласила појединачно.

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор
и именовање једног члана Надзорног одбо-

Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
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„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-12/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број. 97/16 ),
члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 37/12, 90/16, 94/19), члана
18.став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске''
број: 68/07, 109/12, 44/16 ), члана 38. став
2. тачка 35. Статута општине Петрово
(''Службени гласник општине Петровo''
број: 8/17), Скупштина општине Петрово,
на сједници одржаној дана 28.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД'' ПЕТРОВО
1. ВЛАДИМИР НАКИЋ дипломирани социјални радник из Добоја, разрјешава се дужности директора Јавне установе ''Центар за социјални рад'' Петрово,
због истека периода на које је именован.
2. Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
Образложење
Одлуком о именовању директора
Јавне установе ''Центар за социјални рад''
Петрово, број: 01-111-19/15 (''Службени
гласник општине Петробо'' број: 7/15 ), за
директора ЈУ. ''Центар за социјални рад''
Петрово именован је Владимир Накић
дипломирани социјални радник из Добоја,
на период од четири године.
Тачком 3. диспозитива Одлуке о
именовању директора ЈУ. ''Центар за социјални рад'' Петрово одлучено је да ова
одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења а биће објављивања у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
Одлука о именовању директора ове установе донешена је 18.11.2015 године па се
са 19.11.2015 године има рачунати почетак
трајања мандата овог органа, који је исте-

Уторак, 03.03.2020. године

као дана 19.11.2019. године, због чега је
ваљало одлучити као у тачки 1. диспозитива одлуке.
Правна поука: Против ове одлуке
нема права жалбе а може се покренути
управни спор, тужбом код Окружног суда
у Добоју, у року ( 30 ) тридесет дана од
дана пријема.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-111-1/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 33.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број. 97/16),
члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 37/12, 90/16, 94/19), члана 3а.
Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'' број:
68/07, 109/12, 44/16), члана 38. став 2. Тачка 35. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петровo'' број:
8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 28.02.2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД'' ПЕТРОВО
Члан 1.
ВЛАДИМИР НАКИЋ дипл. Социјални радник из Добоја именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе ''Центар за социјални рад'' Петрово.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се до именовања директора установе
у поступку јавне конкуренције, а нај дуже
на период од 60 дана.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-111-2/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

Страна 21 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

14.
На основу члана 5. под ђ. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 75/04, 78/11), члана 27. став 2. т. 6. Статута ЈКП. ''Вода''
д.о.о. Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број: 7/18), Скупштина
општине Петрово у функцији Скупштине
Јавног комуналног предузећа ''Вода'' д.о.о.
Петрово, на сједници одржаној дана 28.02.
2020. године донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП. ''ВОДА'' ПЕТРОВО
Члан 1.
ДРАГАН СТАЈЕПАНОВИЋ дипл.
правник из Петрова разрјешава се дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Вода'' д.о.о. Петрово, на
лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-111-3/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04, 78/11), члана 9.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 25/03 и 41/03), Скупштина општине
Петрово у функцији Скупштине ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово, на сједници одржаној
дана 28.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП „ВОДА“ Д.О.О. ПЕТРОВО
Члан 1.
Именује се Комисија за избор и
именовање члана Надзорног одбора ЈКП
„Вода“ д.о.о. Петрово, у саставу:
1. Мира Катанић из Петрова, из
реда службеника - предсједник,
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2. Младен Ристић из Какмужа, са
листе стручњака – члан,
3. Душан Милотић из Петрова, са
листе стручњака – члан,
4. Весна Петровић из Бољанића, из
реда службеника – члан,
5. Вукадин Благојевић из Карановца, из реда службеника - члан.
Члан 2.
Комисија из члана 1. ове одлуке, у
складу са законом извршиће провјеру благовремености пријава, преглед свих пријава које буду благовремене и контролу
испуњавања услова тражених јавним конкурсом.
Комисија ће поштујући принципе
законитости, квалитета, независне провјере,
одговорности, транспарентности и утврђених критеријума за именовање, саставити
листу са ужим избором најбољих кандидата
и са њима обавити улази интервју, те на
основу резултата интервјуа предложити
ранг-листу најбољих кандидата и исту
доставити Скупштини ЈКП „Вода“ д.о.о.
Петрово на даље поступање.
Члан 3.
Поступак из члана 2. ове одлуке
Комисија ће спровести у року од 15 дана
од дана истека јавног конкурса.

Члан 4.
Комисија из члана 1. ове одлуке је
привремено радно тијело Скупштине предузећа и окончањем послова из члана 2.
ове одлуке има се сматрати распуштеним.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-111-4/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово“ број: 8/17), члана
170. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 6/18), а након разматрања

Страна 22 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Информације о стипендирању студената у
2019. години, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 28.02.2020.
године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стипендирању
сту-дената у 2019. години, број 04/1-21-14/20 од 31.01.2020. године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-1/20
Датум: 28.02.2020.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 17. став (1), a у вези са чланом 28. 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
ОДЛУКУ
o измјени плана јавних набавки
за 2019. годину
Члан 1.
У план јавних набавки за 2019.
годину се уврштавају следеће јавне набавке:
1. Јавна набавка услуга „Израда урбанистичко техничких услова и главног
пројекта дома културе у Какмужу“
2. Јавна радова „Чишћење пољских
канала и ријечних корита“
3. Јавна набавка услуга услуга: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију
школа“
4. Јавна набавка радова: „Геолошко
геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“
5. Јавна набавка услуга: „Израда хидролошко-хидрауличке (водне студије) за
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изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“
6. Јавна набавка услуга: „Израда
главног грађевинског пројекат моста на
ријеци Спречи те урбанистичкотехничких
услова“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-158/19
Датум: 26.11.2019.
_______________________________________________________

18.
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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
услуга: „Израда главног грађевинског
пројекат моста на ријеци Спречи те
урбанистичкотехничких услова“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга: „Израда главног грађевинског пројекат моста на ријеци Спречи те урбанистичкотехничких услова“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се путем директног споразума, 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 5.982,90 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ.
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Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. годину, са конта број:
513 718 – Пројектна документација.
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: 02-014-7-198/19
Датум: 26.12.2019.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл.
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
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Израда главног грађевинског
пројекат моста на ријеци Спречи те
урбанистичкотехничких услова“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Израда главног грађевинског пројекат моста на ријеци Спречи
те урбанистичкотехничких услова“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл . екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
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3. Весна Петровић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Мирјана Арсенић,
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
30.12.2019. године у 10:00 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-200/19
Датум: 26.12.2019.
_______________________________________________________

20.
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 самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга
путем директног споразума: „Израда главног грађевинског пројекат моста на ријеци Спречи те урбанистичкотехничких
услова“ 02-014-7-199/19 од
26.12.2019. године
Члан 1.
“PANACON“ д.о.о. Сарајево, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга путем директног
споразума: „Израда главног грађевинског
пројекат моста на ријеци Спречи те урба-
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нистичко техничких услова“ 02-014-7199/19 од 26.12.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке услуга
путем директног споразума: „Израда главног грађевинског пројекат моста на ријеци Спречи те урбанистичко техничких
услова“ 02-014-7-199/19 од 26.12.2019. године, пристигла је 1 (једна) благовремена
понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци услуга путем директног споразума: „Израда главног
грађевинског пројекат моста на ријеци
Спречи те урбанистичко техничких услова“ 02-014-7-199/19 од 26.12.2019.године
закључиће у најкраћем могућем року од
дана када је понуђач обавјештен о избору
најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен 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 “PANACON“ д.о.о. Сарајево.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити Жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
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Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје Жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема Жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним 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 законом, а најкасније у року од једне године од
дана закључења Уговора у том поступку, у
смислу члана 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-211/19
Датум: 30.12.2019.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем конкурентског
позива: „Праћење телевизијских догађаја
на територији општине Петрово“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем конкурентског позива: „Праћење телевизијских догађаја на територији општине Петрово“ у
следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
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Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Весна Петровић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Мирјана Арсенић
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
27.01.2020. године у 09:15 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“ .
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-13/20
Датум: 16.01.2020.
_______________________________________________________

22.

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 самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга
путем директног споразума: „Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“
02-014-7-6/20 од 15.01.2020.године
Члан 1.
„Ибис Инжињеринг“ д.о.о. Бања
Лука, изабран је као најповољнији понуђач
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у поступку јавне набавке услуга путем директног споразума: „Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“ 02-014-7-6/20
од 15.01.2020. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке услуга путем директног споразума: „Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“ 02014-7-6/20 од 15.01.2020. године, пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци услуга путем директног споразума: „Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“ закључиће у најкраћем могућем року од дана
када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен 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 „Ибис Инжињеринг“ д.о.о. Бања
Лука.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
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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 јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје Жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема Жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним 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 законом, а
најкасније у року од једне године од дана
закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним набавкама
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-15/20
Датум: 24.01.2020.
_______________________________________________________

23.
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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба
путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића за потребе манифестације
Дјечијa Новa Годинa“ .
Члан 1.
Приступа се покретању поступку ја-
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вне набавке роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића за потребе манифестације Дјечијa Новa Годинa“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се путем директног споразума, 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 3.418,80 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 4.000,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2020. годину, са конта број: 412
943 – Расходи за манифестацију Дјечија
Нова година.
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: 02-014-7-17/20
Датум: 24.01.2020.
_______________________________________________________

24.
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
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
услуга „Услуге осигурања запослених“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне услуга „Услуге осигурања запослених“.
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 940,17 КМ без ПДВ-а, док
са ПДВ-ом процијењена вриједност ове
јавне набавке износи 1.100,00 КМ. Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број: 412
725- Расходи за услуге осигурање запослених.
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: 02-014-7-19/20
Датум: 27.01.2020.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 17. став (1), a у
вези са чланом 28. 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
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(„Сл. гласник општине Петрово“, број
7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О измјени плана јавних набавки
за 2020. годину
Члан 1.
У план јавних набавки за 2020.
годину се уврштава следећa јавнa набавкa:
1. Јавна набавка радова „Израда
пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за
потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-21/20
Датум: 24.01.2020.
_______________________________________________________

26.
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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке услуга „Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ
Карановац“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне услуга „Израда пројекта детаљних
хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ Карановац“.
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
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(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 1.709,40 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.000,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број: 513
718 – Пројектна документација.
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: 02-014-7-22/20
Датум: 27.01.2020.
_______________________________________________________

27.
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 самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члана 74. Статута општине Петрово
(„Сл. гласник општине Петрово“, број
8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга
путем конкурентског позива: „Праћење
телевизијских догађаја на територији
општине Петрово“ број 02-014-7-12/20
од 16.01.2020. године
Члан 1.
Радио и телевизија БН, изабран је као

најповољнији понуђач у поступку јавне
набавке услуга путем конкурентског позива: „Праћење телевизијских догађаја на
територији општине Петрово“ број 02-0147-12/20 од 16.01.2020. године.
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Члан 2.
У поступку јавне набавке набавке
услуга путем конкурентског позива: „Праћење телевизијских догађаја на територији
општине Петрово“ број 02-014-7-12/20 од
16.01.2020. године., пристиглa je 1 (једна)
благовремена и прихватљива понуда. У
складу са чланом 3. Став (3) Правилника о
условима и начину кориштења е-аукције
(„Службени гласник БиХ“ број 66/16) еаукција која је била предвиђена тендерском документацијом у предметном поступку јавне набавке услуге се не може
заказати.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци услуга путем конкурентског позива: „Праћење телевизијских догађаја на територији општине
Петрово“ закључиће се најкасније у року
од 10 дана од дана када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Овa Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен 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 Радио и телевизија БН.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 89. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
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основу њега има право уложити Жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје Жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема Жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним 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 законом, а
најкасније у року од једне године од дана
закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним набавкама
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-25/20
Датум: 27.01.2020.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 17. став (1), a у
вези са чланом 28. 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
ОДЛУКУ
О измјени плана јавних набавки за
2020. годину
Члан 1.
У план јавних набавки за 2020.
годину се уврштава следећa јавнa набавкa:
1. Јавна набавка роба путем директног споразума: „Набавка уличних свјетиљки и осталог материјала“.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-27/20
Датум: 29.01.2020.
_______________________________________________________

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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба
путем директног споразума: „Набавка
уличних свјетиљки и осталог материјала“ .
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка уличних свјетиљки и осталог материјала“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, 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 5.982,90 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2020. годину, са конта број: 511
134 - Издаци за изградњу уличне расвјете.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Пе-
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трово 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: 02-014-7-28/20
Датум: 14.02.2020.
_______________________________________________________

30.
На основу члана 18. став (1), a у
вези са чланом 28. 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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке радова: „Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово из кредитних
средстава“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке радова: „Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово из кредитних средстава“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем отвореног поступка у
складу са Законом 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 563.910,25 КМ без ПДВ-а.
Средства за набавку радова из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број
511 131- Издаци за асфалтирање пута према гробљу Брђани, 511 131 -Издаци за
асфалтирање дијела Видовданске улице у
МЗ Петрово, 511 131 - Издаци за асфалтирање пута у засеоку Бисићи, одвојак за
Орашик и одвојак за Митровиће у МЗ
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Петрово, 511 131 - Издаци за асфалтирање
пута према гробљу Поповићи у МЗ Сочковац, 511 131 - Издаци за асфалтирање
пута од моста према туристичкој зони
Калуђерица, 511 131 - Издаци за асфалтирање пута кроз Слатину у МЗ Какмуж,
511 131 - Издаци за асфалтирање пута поред цркве у МЗ Карановац, 511 131 Изадаци за асфалтирање пута за Ђукиће у
МЗ Порјечина, 511 131 - Издаци за асфалтирање пута према школи у МЗ Кртова,
511 134 - Издаци за изградњу тротоара у
улици Вељка Вуковића у МЗ Петрово, 511
134- Издаци за изградњу тротоара од СШЦ
до Ковачевог моста у МЗ Петрово, 511 134
- Издаци за изградњу тротоара од цркве до
моста у МЗ Какмуж, 511 134 - Издаци за
асфалтирање и уређење платоа у "Колони"
у МЗ Петрово.
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: 02-014-7-30/20
Датум: 14.02.2020.
_______________________________________________________

31.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 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
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег извођача радова путем отвореног поступка: „Асфалтирање путних праваца на
територији општине Петрово из
кредитних средстава“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке
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за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем путем отвореног поступка: „Асфалтирање путних
праваца на територији општине Петрово из
кредитних средстава“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. Весна Петровић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Мирјана Арсенић,
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
09.03.2020. године у 09:15 часова у просторијама Општинске управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-32/20
Датум: 14.02.2020.
_______________________________________________________

32.
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
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба
путем директног споразума: роба путем
директног споразума: „Израда вибрирајуће
металне плоче на мосту на ријеци Спречи,
пут Карановац – Грачаница“.
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке роба путем директног споразума: роба путем директног споразума:
„Израда вибрирајуће металне плоче на мосту на ријеци Спречи, пут Карановац –
Грачаница“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, 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 1.111,11 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 1.300,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број:
511 231– Издаци за инвестиционо одржавање путева.
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: 02-014-7-34/20
Датум: 17.02.2020.
_______________________________________________________
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33.
На основу члана 60. Став (6) Закона
о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 47/17), члана 59. став (1) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16) и
36/19 и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ РЕГИСТРА О
ИЗДАТИМ РЈЕШЕЊИМА КОЈИМ СЕ
ОДОБРАВА ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ
ПОТРЕБЕ НОСИОЦУ ПОРОДИЧНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
1. Овим Упутством уређује се
облик, садржај и вођење регистра о издатим рјешењима, којим се одобрава превоз
за властите потребе носиоцу породичног
пољопривредног газдинства.
2. Регистар издатих рјешења, којим
се одобрава превоз за властите потребе за
носиоца породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: Регистар), води
Одјељење за привреду и финансије
Општине Петрово, конкретно: Самостални
стручни сарадник за привреду и предузетништво, у електронском и физичком
облику.
3. У Регистар у електронском
облику уписују се следећи подаци:
1. А). Редни-регистарски број;
2. Б). Број и датум рјешења о регистрацији превоза за властите потребе за
свако возило понаособ;
3. Ц). Име и презиме превозниканосиоца породичног пољопривредног газдинства/са лк. број;
4. Д). Сједиште превозника- носиоца породичног пољопривредног газдинства/ са адресом пребивалишта;
5. Е). Увјерење из АПИФ-а (Агенција за посредничке и информатиче услуге)/број и датум акта и статус ППГ-а;
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6. Ф).Подаци о возилу: врста, марка,
тип и број шасије и
7. Г). Одјава/број и датум акта/
4. Регистар у физичком облику се
води у Регистарској књизи (Регистратор),
са назнаком „Превоз за властите потребе за
носиоце породичног пољопривредног газдинства“- АПИФ, Регистарска књига
(I,II,III,IV итд.).
5. Регистарски бројеви у електронском облику регистра, одговарају регистарским бројевима, који се воде у физичком облику регистра.
6. У Регистарске књииге (Регистраторе), дакле, као физички облик вођења регистра, одлажу се копије доказних исправа
(захтјев, Увјерење о регистрацији газдинства из АПИФ-а, доказ о уплати Општинске админстративне таксе, лична карта,
возачка дозвола, доказ о власништву возила, Записник о техничкој исправности
возила и Потврда о техничко екплоатационим условима за возило), које превозник
за властите потребе-носиоц породичног
пољопривредног газдинства прилаже приликом предаје поднеска за издавање одобрења о превозу за властите потребе, што
се заводи кроз службену евиденцију овог
органа.
7. Ово Упутство ступа на снагу
осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-47/20
Датум: 10.02.2020.
_______________________________________________________

34.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), чланa 43.
став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу
ребаланса буџета општине Петрово за
2019. годину („Службени гласник општине
Петрово“ број 10/19) и члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта Буџетска резерва 2.934,00
КМ
са конта 412700-Расходи за стручне
услуге 3.000,00 КМ
са конта 412800-Расходи за услуге
одржавања јавних површина и заштите
животне средине 3.000,00 КМ
на конто.412200-расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 5.468,00
КМ
на конто 412300-Расходи за режијски материјал 207,00 КМ
на конто 412900-Остали некласификовани расходи 2.676,00 КМ
на конто 416100-Дознаке грађанима
које се исплаћују из буџета општине
540,00 КМ
на конто 638100- Расходи за
накнаду плата за породиљско одсуство
који се рефундирају 43,00 КМ период децембар 2019. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

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

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
918,00 KM
на конто 411200-Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених 300,00 КМ
на конто 416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се
исплаћују из буџета Републике, градова и
општина 618,00 КМ (организациони код
00380300), период децембар 2019. 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: 02-014-1-28/20
Датум: 21.01.2020.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-27/20
Датум: 21.01.2020.
_______________________________________________________

35.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник

36.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), чланa 43.
став, члана 8. став 3. Одлуке о извршењу
ребаланса буџета општине Петрово за
2019. годину („Службени гласник општине
Петрово“ број 10/19) и члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
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са конта 412700-Расходи за стручне
услуге 1.683,00 КМ
са конта 487400-Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
212,00 КМ
на конто 487200-Трансфери ентитету 392,00 КМ
на конто 487300-Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
212,00 КМ
на конто 412600-Расходи по основу
путовања и смјештаја 86,00 КМ
на конто 412900-Остали некласификовани расходи 320,00 КМ
на конто 416100-Дознаке грађанима
које се исплаћују из буџета општине
885,00 КМ период децембар 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

Уторак, 03.03.2020. године

слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 31,00 КМ
на конто 411200-Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 31,00 КМ период децембар 2019. 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: 02-014-1-32/20
Датум: 23.01.2020.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-30/20
Датум: 22.01.2020.
_______________________________________________________

37.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета
општине Петрово за 2018. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
13/18) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони код
000380500), у износу од 31,00 КМ, како

38.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета
општине Петрово за 2018. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
13/18) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава СШЦ Петрово (организациони
код 08150046), у износу од 800,00 КМ, како слиједи:
са конта 412200-Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних комуникационих и транспортних услуга 500,00 КМ
са конта 412300-Расходи за режијски
материјал 300,00 КМ
на конто 412400-Расходи за материјал за посебне намјене 250,00 КМ
на конто 412500-Расходи за текуће
одржавање 350,00 КМ
на конто 412600-Расходи по основу
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путовања и смјештаја 200,00 КМ, период
децембар 2019. 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: 02-014-1-31/20
Датум: 23.01.2020.
_______________________________________________________

39.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) члана
74. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 8/17) и
члана 4. став 2. Правилника о утврђивању
критерија за додјелу буџетских средстава
по принципу „марка на марку“ („Службени
гласник општине Петрово“, број 4/18), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ДОДЈЕЛУ
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ПО ПРИНЦИПУ „МАРКА НА МАРКУ“
I
Именује се Комисија за провођење
поступка за додјелу буџетских средстава
по принципу „марка на марку“ у саставу:
1. Драженка Максимовић, предсједник комисије,
2. Весна Петровић, члан комисије,
3. Јеленко Ђурановић, члан комисије.
II
Задатак Комисије из члана 1. ове
Одлуке је да на основу Правилника о утврђивању критерија за додјелу буџетских
средстава по принципу „марка на марку“
изврши бодовање пријава, сачини записник о бодовању и у року од пет дана од
дана затварања Јавног позива записник достави начелнику општине.

Уторак, 03.03.2020. године

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а бит ће објављена у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-39/20
Датум: 27.01.2020.
_______________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Програм рада Скупштине општине Петрово
у 2020. години
2. Програм категоризације и финансирања спорта и физичке културе општине Петрово за
2020. годину
3. Одлука о такси превозу на подручју општине Петрово
4. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о коришћењу пословних простора
5. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о коришћењу пословних простора
6. Одлука о додјели на коришћење пословног
простора без накнаде Мјесној заједници
Порјечина
7. Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене м2 корисне површине
стамбеног и пословног простора
8. Одлука о субвенцији за плаћање комуналних
услуга одређеним категоријама становништва
9. Одлука о стипендирању редовних студената
у 2020. години
10. Одлука о расходовању основних средстава
и ситног инвентара
11. Одлука о утврђивању услова и расписивању јавног конкурса за избор и именовање
члана Нарзорног одбора ЈКП „Вода“ Петрово
12. Одлука о разрјешењу дужности директора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово
13. Одлука о именовању вршиоца дужности
директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово
14. Одлука о разрјешењу члана Надзорног
одбора ЈКП „Вода“ Петрово
15. Одлука о именовању Комисије за избор и
именовање члана Надзорног одбора ЈКП
„Вода“ Петрово
16. Закључак о прихватању Информације о
стипендирању студената у 2019. години
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

17. Одлука о измјени плана јавних набавки за
2019. годину
18. Одлука о покретању поступка јавних набавки услуга: „Израда главног грађевинског
пројекта моста на ријеци Спречи те урбанистичкотехничких услова“
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19. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Израда главног грађевинског пројекта моста на ријеци Спречи те
урбанистичкотехничких услова“
20. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга путем директнг споразума: „Израда
главног грађевинског пројекта моста на ријеци Спречи те урбанистичкотехничких
услова“ 02-014-7-199/19 од 26.12.2019. године
21. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем конкурентског позива: „Праћење телевизијских
догађаја на територији општине Петрово“
22. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга путем директног споразума: „Израда
пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснабдијевања у МЗ Петрово“ 02014-7-6/20 од 15.01.2020. године
23. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића за потребе манифестације Дјечија Нова Година“
24. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: Услуге осигурања запослених“
25. Одлука о измјени плана јавних набавки за
2020. годину
26. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: „Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локалитету
МЗ Карановац“
27. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга путем конкурентског позива: „Праћење телевизијских догађаја на територији
општине Петрово“ број 02-014-7-12/20 од
16.01.2020. године
28. Одлука о измјени плана јавних набавки за
2020. годину
29. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка уличних свјетиљки и осталог материјала“
30. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова: „Асфалтирање путних праваца
на територији општине Петрово из кредитних средстава“
31. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег извођача радова путем отво-

Уторак, 03.03.2020. године
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

реног поступка: „Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово из
кредитних средстава“
32. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба путем директног споразума: „Израда вибрирајуће металне плоче на мосту на
ријеци Спречи, пут Карановац-Грачаница“
33. Упутство о облику и садржају регистра о
издатим рјешењима којим се одобрава превоз за властите потребе носиоцу породичног
пољопривредног газдинства
34. Одлука о реалокацији средстава
35. Одлука о реалокацији средстава
36. Одлука о реалокацији средстава
37. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
38. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
39. Одлука о именовању Комисије за провођење поступка за додјелу буџетских средстава по принципу „марка на марку“

Уторак, 03.03.2020. године

........................................ 30

........................................ 31

........................................
........................................
........................................
........................................

32
32
33
33

........................................ 34
........................................ 34

........................................ 35

_________________________________________________ 0 ____________________________________________

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата:
60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
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