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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  8                      Петрово,  07.09.2020. године          Година: XXVIII 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 46. став 5., а у вези са чланом 

48. став 1. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 

24. Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 36/09, 52/11 и 

94/15) и члана 38. став 2. тачка 4. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 03.09.2020. године донијела је 
                                      

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
                                   

Члан 1. 

Усвајају се финансијски извјештаји 

општине Петрово за 2019. годину, са сле-

дећим стањем: 

По Билансу стања: 

- Укупна актива         11.635.549 КМ 

- Укупна пасива         11.635.549 КМ 
 

По Билансу успјеха: 

- Укупни приходи        2.849.388 КМ 

- Укупни расходи         2.816.342 КМ 

- Финансијски резултат    33.046 КМ 
                                                    

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке су: 

1. Консолидовани биланс успјеха за 

у периоду 01.01. до 31.12.2019.године 

2. Консолидовани биланс стања у 

периоду 01.01. до 31.12.2019. године 

3. Консолидовани биланс новчаних 

токова у периоду 01.01. до 31.12.2019. 

године 

4. Периодични извјештај о изврше-

њу буџета у периоду 01.01. до 31.12. 2019. 

године 

5. Периодични извјештај о изврше-

њу буџета по рачуноводственим фондо- 
 

 
 

вима у периоду 01.01, до 31.12.2019. годи-

не 

6. Извјештај о промјенама нето 

имовине 

7. Забиљешке уз консолидоване 

финансијске извјештаје за 2019. годину – 

ноте. 
                                             

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-31/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

2. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број 

97/16 и 36/19) и чланa 38. став 2. алинеја 2. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 03.09.2020. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

 О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О ОДРЕЂИВАЊУ 

И  ОЗНАЧАВАЊУ  ИМЕНА   НАСЕЉА, 

УЛИЦА И ТРГОВА, КАО И ОЗНАЧАВА-

ЊУ ЗГРАДА У ОПШТИНИ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању и означа-

вању имена насеља, улица и тргова, као и 

означавању зграда у општини Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 3/03) послије члана 4. додаје се погла-

вље IV и нови члан 4.а) који гласи: 
 

„IV ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА 

ЗАСЕОКА“ 
 

Члан 4.а) 

У насељеним мјестима општине Пе-

трово без уличног система као и у насе-
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љеном мјесту Петрово у дијелу који није 

покривен уличним системом, одређују се 

називи засеока са припадајућим присту-

пним путевима који се у Адресном реги-

стру третирају  као посебна улица.  
 

а) У насељеном мјесту Карановац се 

одређују засеоци: 

1. Липовац,  

2. Липовац - Илијино брдо -

Пландиште, 

3. Липовац-Молитвиште,  

4. Липовац-Прења,  

5. Прења-Главица,  

6. Грабова коса,  

7. Грабова коса-Лијешће,  

8. Станица 1 – центар,  

9. Станица 2,  

10. Станица-Милошево поље,  

11. Станица-Смајловац,   

12. Станица-Пилана. 
 

б) У насељеном мјесту Сочковац 

одређују се засеоци: 

1. Станица Сочковац-Слатине,  

2. Циглана-центар,  

3. Циглана-Глиниште,  

4. Циглана-Лазаревићи,  

5. Каменици-Баре,  

6. Каменици-Ражљев,  

7. Кечковац,  

8. Кечковац-Скугловићи,  

9. Поповићи,  

10. Кисељак,  

11. Велика ријека,  

12. Велика ријека-Јелушкића брдо,  

13. Мала ријека,  

14. Мала ријека-Пландиште,  

15. Радића брдо,  

16. Мушићи,  

17. Врановац-Врела,  

18. Пословна зона. 

 

в) У насељеном мјесту Какмуж 

одређују се засеоци: 

1. Баре1,  

2. Баре 2,  

3. Баре 3,  

4. Баре-Путошевац,  

5. Баре-Петковићи,   

6. Доњи Поточани,  

7. Горњи Поточани,  

 

 

8. Волујак 1,  

9. Волујак 2,  

10. Ивановићи,  

11. Средина,  

12. Мекиљица,  

13. Слатине,  

14. Међаш,  

15. Алуге,  

16. Пјескуље. 

 

г) У насељеном мјесту Петрово по-

ред одређених улица и трга, одређују се за-

сеоци: 

1. Блажићи, 

2. Брђани,  

3. Брђани-Чалије,  

4. Ново село,  

5. Којићи,  

6. Бисићи,  

7. Комљеновац,  

8. Савићи. 

 

д) У насељеном мјесту Порјечина 

одређују  се засеоци: 

1. Којићи,  

2. Којићи-Ријека,  

3. Којићи-Баре,  

4. Којићи-Росуље,  

5. Лужани,  

6. Бјелани,  

7. Тодоровићи,  

8. Марјановићи,  

9. Ђукићи. 

 

ђ) У насељеном мјесту Кртова одре-

ђују  се засеоци: 

1. Радићи,  

2. Станићи,  

3. Јовићи. 
 

е) У насељеном мјесту Калуђерица 

одређују се засеоци: 

1. Туристичка зона,  

2. Викенд насеље и  

3. Васиљевци“. 
 

Члан 2. 

Досадашње поглавље IV постаје по-

главље V, поглавље V постаје поглавље 

VI, а поглавље VI постаје VII.  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  
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дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-34/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

2. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16 и 36/19) и чланa 38. став 2. алинеја 2. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 03.09.2020. године, донијела   

је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ  ВАН  СНАГЕ  ОДЛУКЕ 

О ПРИСТУПАЊУ  ИЗМЈЕНАМА И ДО-

ПУНАМА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ПЕТРОВО 

  

Члан 1. 

Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о приступању измјенама и допу-

нама „Урбанистичког плана насељеног 

мјеста Петрово“ („Службени гласник 

општине Петрово“, број 6/07). 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“. 
 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-35/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

2. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број  

97/16 и 36/19) и чланa 38. став 2. алинеја 2. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 03.09.2020. године, дони-

јела је 

 
 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПЕТРОВО 
  

Члан 1. 

Овом одлуком ставља  се ван снаге 

Одлука о продужењу рока важења Урба-

нистичког плана Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 2/16). 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-36/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16 и 36/19) члана 

3. става 1. т. 1. и става 3. Закона о превозу 

у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/17), и члана 82. става 2. тачка 2. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној 03.09.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ЛИЦА И СТВАРИ 

У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Превоз лица и ствари у друмском 

саобраћају на подручју општине Петрово 

може се вршити као јавни превоз и превоз 

за властите потребе. 

Јавни превоз је превоз лица и ства-

ри уз накнаду, који је под једнаким усло-

вима доступан свим корисницима. 

Превоз за властите потребе је пре-

воз лица и ствари који се врши без на-

кнаде, а ради задовољавања потреба у 

оквиру регистроване дјелатности власника, 

односно корисника моторног возила. 
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Члан 2. 

Јавни превоз према врсти превоза 

може бити превоз лица и превоз ствари. 

Јавни превоз лица врши се као ли-

нијски и као ванлинијски превоз. 

Општи услови за вршење превоза 

лица и ствари стичу се регистрацијом дје-

латности лица и ствари у друмском са-

обраћају код надлежног регистрационог 

суда или код надлежног органа јединице 

локалне самоуправе, у складу са пропи-

сима. 

 

Члан 3. 

Јавни превоз лица и ствари у дру-

мском саобраћају на подручју општине 

Петрово, могу вршити привредна друштва, 

друга правна лица и предузетници, реги-

стровани за обављање јавног превоза лица 

у линијском превозу у друмском саобра-

ћају (у даљем тексту: Превозник). 

 

     I - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИ-

НИЈСКОМ И ВАНЛИНИЈСКОМ ПРЕ-

ВОЗУ У ДРУМСКОМ  САОБРАЋАЈУ 

 

Члан 4. 

Јавни превоз лица у линијском пре-

возу је превоз лица на одређеним ауто-

буским линијама, који се врши по утвр-

ђеном и регистрованом реду вожње, и по 

утврђеној и објављеној цијени. 

Изузетно, превоз лица са инвали-

дитетом на подручју општине Петрово мо-

же се организовати као јавни градски пре-

воз, који није линијски, већ се обавља 

према потребама тих лица. 

 

1. Возила у јавном превозу 

 

Члан 5. 

Превоз у јавном линијском превозу 

може да се врши аутобусима, произве-

деним за градски и приградски саобраћај и 

који имају одговарајуће изводе из лиценце 

у друмском саобраћају - издате од Мини-

старства саобраћаја и веза Републике Ср-

пске (у даљем тексту: Министарство). 

 

Члан 6. 

Аутобус којим се врши превоз мора 

бити видно обиљежен - ознакама за инфор-

мисање путника. 

На чеоној и десној бочној страни, 

поред улазних врата, аутобус мора да има 

ознаку са бројем и називом линије, шта-

мпаним словима најмање висине слова 150 

милиметара. 

Када се аутобусом не врши редован 

превоз, или се не примају путници, на пре-

дњој страни аутобуса поставља се одго-

варајућа ознака: „ЗА ГАРАЖУ –ПАРКИ-

РАЛИШТЕ“ или „У КВАРУ“. 

У унутрашњости аутобуса, морају 

бити истакнуте важније одредбе о реду у 

аутобусу (мјеста за посебне категорије 

путника, ознака улазних и излазних врата, 

цијена возних карата и казне за путнике 

затечене без одговарајућих возних карата и 

слично), графички приказ мреже линија и 

ред вожње за линију на којој аутобус врши 

превоз. 

Аутобус којим се врши превоз мора 

бити чист и провјетрен. 

У зимском периоду, у дане када је 

вањска температура нижа од 3 °С, аутобус 

прије изласка на линију мора бити 

загријан, а у току рада нормално загри-

јаван. 

Унутрашњост аутобуса ноћу, и у 

условима смањене видљивости, мора бити 

освијетљена. 

 

Члан 7. 

Превозник има право да аутобусе 

(лимене, пластичне и стаклене површине), 

опрему, возне карте и елементе инфор-

мативног система - који су у његовом вла-

сништву, користи за истицање рекламних 

порука, у складу са законом и прописима 

који регулишу област безбједности саобра-

ћаја и рекламирања. 

Рекламне поруке, превозник може 

истицати само на начин који не ремети 

основну функцију аутобуса, уочљивост 

информативних порука корисницима пре-

воза и да не угрожава безбједност саобра-

ћаја. 

 

2. Одређивање и одржавање аутобу-

ских линија 

 

Члан 8. 

Јавни превоз лица - у линијском 

превозу, врши се ради задовољавања по-

треба корисника превозних услуга, и то на: 
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- сталним линијама на којима се 

превоз врши у цијелом периоду важења 

реда вожње; 

- експерименталним линијама, на 

којима се превоз врши у одређеном пери-

оду, ради утврђивања потреба за превозом 

на одређеном правцу или на постојећим 

линијама са експeрименталним поласцима, 

ради утврђивања потреба за регистровање 

тих полазака. 

Експерименталне аутобуске линије 

утврђују се рјешењем општинског органа 

управе надлежног за послове саобраћаја. 
 

Члан 9. 

Аутобуске линије, као и измјене на 

постојећим аутобуским линијама, утврђује 

Начелник општине Петрово, Одлуком о 

утврђивању аутобуских линија јавног пре-

воза и аутобуских стајалишта на подручју 

општине Петрово (у даљем тексту: Одлу-

ка), на приједлог општинског  органа упра-

ве, надлежног за послове саобраћаја. 

Промјеном на аутобуским линијама 

не сматра се промјена настала усљед изво-

ђења радова на путу, као и због одржавања 

спортских и других манифестација на пу-

ту. 
 

Члан 10. 

Ред вожње на одређеној аутобуској 

линији ускладиће и регистроваће се прево-

знику, на основу проведеног поступка 

јавног усклађивања редова вожње, а који 

са општином закључи уговор о вршењу 

превоза лица, сходно Правилнику о јавном 

позиву за вршење јавног превоза на по-

дручју општине Петрово и сходно Прави-

лнику о начину, критеријумима и поступку 

усклађивања, овјере, регистрације редова 

вожње на линијама јавног превоза на по-

дручју општине Петрово. 

У случају раскида уговора за врше-

ње превоза лица на одређеној аутобуској 

линији или групи линија, уговор са новим 

превозником ће се закључити и редови 

вожње ускладити и регистровати на начин 

и по поступку прописаним ставом 1. овог 

члана, са роком важења уговора утврђеним 

са претходним превозником. 

Правилник о јавном позиву за 

вршење јавног превоза на подручју 

општине Петрово и Правилник о начину, 

критеријумима и поступку усклађивања, 

овјере и регистрације редова вожње на ли-

нијама јавног превоза на подручју општи-

не Петрово, доноси Начелник општине 

Петрово. 
 

3. Ред вожње 
 

Члан 11. 

Ред вожње у јавном превозу у дру- 

мском саобраћају, утврђује превозник за 

линију за коју је закључио уговор са 

општином, а у складу са потребама кори-

сника превозних услуга, према елементима 

реда вожње добијеним од општинског ор-

гана управе надлежног за послове саобра-

ћаја, односно према елементима реда во-

жње објављеном у Јавном позиву за вр-

шење јавног превоза на подручју општине 

Петрово. 

 

Члан 12. 

Редове вожње, утврђене на начин из 

претходног члана, превозници достављају 

на усклађивање и регистрацију – општи-

нском органу управе, надлежном за по-

слове саобаћаја, по поступку прописаним 

Правилником о начину, критеријумима и 

поступку усклађивања, овјере и регистра-

ције редова вожње на линијама јавног 

превоза на подручју општине Петрово. 

 

Члан 13. 

Ако дође до промјена у потребама 

корисника превозних услуга на одређеној 

линији, превозник који обавља превоз на 

тој линији, дужан је да утврди ред вожње, 

у складу са промјенама, и исти региструје 

према прописима. 
 

Члан 14. 

Усклађени редови вожње у јавном 

превозу региструју се сваке пете (5.) го-

дине, за регистрациони период - од 01. Ја-

нуара текуће, до 31. децембра пете (5.) го-

дине, или до краја уговореног периода уко-

лико је краћи од пет (5) година. 

 

4. Аутобуска стајалишта 
 

Члан 15. 

Аутобуско стајалиште је унапријед 

регистрованим редом вожње утврђено и 

саобраћајним знаком обиљежено мјесто, 

које је дио површине пута намијењен за 

заустављање аутобуса ради уласка и изла-

ска путника. 
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Површина која се користи за улазак 

и излазак путника из аутобуса, мора бити 

изван коловоза. 

Изградњу и одржавање површина за 

улазак и излазак путника из аутобуса, као 

и објеката који служе за задржавање пу-

тника на тим површинама - врши општина  

 

Петрово. 

На заједничким трасама већег броја 

линија, које одржавају два или више пре-

возника, стајалиште мора бити заједничко. 
 

Члан 16. 

Аутобуска стајалишта утврђује На-

челник општине Петрово својом Одлуком, 

на приједлог општинског органа управе, 

надлежног за послове саобраћаја, који по 

сопственој иницијативи, на оправдан за-

хтјев превозника или корисника превозних 

услуга предлаже утврђивање аутобуских 

стајалишта. 
 

Члан 17. 

Аутобуско стајалиште  путем допу-

нске табле на саобраћајном знаку, стаја-

лишне ознаке или путем надстрешнице, 

мора да садржи информације за путнике: 

назив аутобуског стајалишта, број и назив 

аутобуске линије, а на почетним и кра-

јњим, као и на осталим аутобуским стаја-

лиштима - гдје за то постоји техничка мо-

гућност и извод из реда вожње, као и 

графички приказ мреже линија. 
 

Члан 18. 

Уређена и обиљежена аутобуска 

стајалишта могу користити само аутобуси 

који саобраћају на линијама - на којима је 

то аутобуско стајалиште регистровано у 

реду вожње. 
 

Члан 19. 

Улазак и излазак путника у јавном 

превозу, врши се само на означеним и 

регистрованим аутобуским стајалиштима. 

 

Члан 20. 

Возач је дужан да аутобус зауста-

вља на свим регистрованим аутобуским 

стајалиштима на линији, и да приликом 

заустављања отвори сва врата. 

Изузетно, аутобус се не мора за-

уставити на аутобуском стајалишту, ако у 

аутобусу нема слободних мјеста и ако 

возач утврди да у аутобусу нема путника 

који на том аутобуском стајалишту желе 

изаћи, нити путника на аутобуском стаја-

лишту. 
 

Члан 21. 

Само возач отвара или затвара вра- 

 

та аутобуса. 

Возач не смије покренути аутобус  

док се не увјери да је завршен излазак или 

улазак путника, и да су сва врата затво-

рена. 
 

Члан 22. 

Возач не смије напуштати аутобус 

док се у њему налазе путници, као и док не 

прекине рад мотора и док не укочи ауто-

бус. 
 

Члан 23. 

Прије заустављања аутобуса на 

аутобуском стајалишту, возач аутобуса је 

дужан да благовремено објави назив ауто-

буског стајалишта. 
 

Члан 24. 

Путници улазе или излазе из ауто-

буса - на врата која су одређена за улаз, 

односно излаз из аутобуса. 
 

Члан 25. 

На почетним и крајњим аутобуским 

стајалиштима, возач аутобуса је дужан да, 

у случају временских неприлика (киша, 

снијег, велика хладноћа или врућина), 

омогући путницима улазак у аутобус 

одмах након његовог пристајања. 
 

Члан 26. 

Возач не смије да задржава аутобус 

на пролазним аутобуским стајалиштима - 

дуже од времена које је потребно за улазак 

и излазак путника. 
 

Члан 27. 

За коришћење услуге превоза, пу-

тник је дужан - да у аутобусу посједује 

одговарајућу возну карту или другу одго-

варајућу исправу. 

Путник је дужан да, на захтјев овла-

шћеног лица превозника, покаже одгова-

рајућу возну карту или исправу. 

Уколико путник не посједује одго-

варајућу возну карту или исправу, односно 

одбије да је покаже, дужан је да овла-
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шћеном лицу превозника пружи податке о 

свом идентитету. 

Ако се лице затекне у аутобусу без 

возне карте или исправе, овлашћено лице 

ће исту наплатити на начин регулисан 

актима превозника. 

 

Члан 28. 

Путник у аутобусу смије заузети са-

мо једно сједиште. 

Лица са инвалидитетом, слијепе 

особе и њихови пратиоци, старији и 

очигледно болесни путници, труднице и 

особе са малом дјецом, имају предност код 

уласка у аутобус и заузимање мјеста за 

сједење. 

У сваком аутобусу, најмање два 

мјеста за сједење која су лако доступна, 

морају бити одређена и обиљежена за лица 

са инвалидитетом и труднице. 

 

Члан 29. 

За вријеме вожње у простору за во-

зача не смије се нико налазити. 

За вријеме вожње, возач не смије да 

разговара са путницима, нити да користи 

мобилни телефон. 

 

Члан 30. 

Сигнал за полазак аутобуса са ста-

јалишта даје возач, који отвара и затвара 

врата. 

 

Члан 31. 

У случају прекида превоза, или ква-

ра на аутобусу, превозник је дужан да, у 

најкраћем року, обезбиједи други аутобус, 

и омогући путницима да, са истим возним 

картама или исправама, наставе вожњу. 

 

Члан 32. 

Путник који оштети или запрља 

аутобус, дужан је да надокнади штету. Ако 

путник одбије да надокнади штету, дужан 

је да пружи тачне податке о свом иде-

нтитету возачу или другом овлашћеном 

лицу. 

 

Члан 33. 

Путници не смију: 

1) Ометати возача, или друго овла-

шћено лице у аутобусу, у обављању слу-

жбе; 

 

2) Пушити у аутобусу; 

3) Бацати отпатке, или на други 

начин загађивати и уништавати аутобус; 

4) Употребљавати, без потребе, 

исправе за кочење и сигналне уређаје; 

5) Дирати, оштећивати натписне 

плоче, обавјештења, рекламе и слично; 

6) Задржавати се у дијелу аутобуса, 

ако се тиме омета наплата возних карата, 

онемогућује или отежава правилан распо-

ред путника у аутобусу, односно њихов 

улазак или излазак из аутобуса; 

7) Онемогућавати отварање и затва-

рање врата на аутобусу. 

Возач је дужан да опомене путника 

- који поступа противно одредбама из 

претходног става, а уколико, и поред опо-

мене, путник изврши неку од наведених 

радњи, возач ће позвати путника да на-

пусти аутобус. 

 

Члан 34. 

Ствари нађене у аутобусу - предају 

се овлашћеном лицу, или возачу аутобуса, 

који су дужни - да налазачу издају по-

тврду, у којој ће уписати име и презиме 

возача, назив превозника, број линије, 

регистарски број аутобуса, вријеме прона-

ласка ствари, опис ствари и име и презиме 

налазача. 

Ако се за вријеме вожње не јави 

власник нађене ствари, службено лице - 

којем је иста предата, мора ствар, по за-

вршетку вожње, одмах предати служби 

превозника. 

Превозник је дужан да нађене ства-

ри преда у року од 3 дана, најближој на-

длежној полицијској станици. Са нађеним 

стварима-предметима поступаће се према 

прописима о нађеним стварима. 

 

Члан 35. 

За вријеме рада, посада аутобуса и 

друго саобраћајно особље превозника – ду-

жни су да се према путницима односе са 

дужном пажњом и предусретљивошћу. 

 

Члан 36. 

Јавни превоз лица у ванлинијском 

саобраћају је превоз унапријед познате 

групе лица за  које се релација, цијена 

превоза, висина накнаде за споредне услу-

ге извршене за потребе лица и пртљага  
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који се превозе и други услови утврђују 

уговором између превозника и наручиоца 

превоза. 

Уговор из става 1. овог члана оба-

везно се налази у возилу којим се врши 

превоз. 
 

Члан 37. 

У возилу којим се врши ванли-

нијски превоз лица обавезно се налази и 

прописно попуњен, закључен и овјерен 

путни лист са списком путника. 

Путни лист из става 1. овог члана је 

документ у ванлинијском превозу лица 

који поред ознаке  ванлинијског превоза 

садржи податке о превознику и путницима 

(име и презиме, број путне исправе). 
 

II - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И 

СТВАРИ У ВАНЛИНИЈСКОМ САОБРА-

ЋАЈУ ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА, СА-

МАРИЦАМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ МА-

ШИНАМА, МОТОЦИКЛИМА, МОТО-

ЦИКЛИМА СА ПРИКОЛИЦОМ, ТРИЦИ-

КЛИМА НА МОТОРНИ И ДРУГИ ПО-

ГОН 
 

Члан 38. 

На подручју општине Петрово, није 

дозвољено вршити јавни превоз лица и 

ствари запрежним возилима, самарицама, 

пољопривредним машинама, мотоцикли-

ма, мотоциклима са приколицом, трици-

клима на моторни и други погон. 

           Изузетно, запрежним возилима до-

звољен је превоз лица по траси коју је сво-

јим рјешењем на захтјев туристичке орга-

низације одредио општински орган управе 

надлежан за послове саобраћаја. 
 

III – ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ ПО-

ТРЕБЕ 
 

Члан 39. 

            Превоз лица и ствари за властите 

потребе на подручју општине Петрово мо-

гу вршити правна лица, предузетници и 

друге регистроване организације, као и по-

родична газдинства, властитим возилом, 

возилом у лизинг аранжману или изна-

јмљеним возилом на основу уговора у 

писаној форми, под условима приписаним 

законом.  
 

Члан 40. 

            Правно  лице  и  предузетник  који 

обавља превоз за властите потребе оба-

везан је да у рјешењу о регистрацији има 

уписан разред дјелатности превоза лица и 

ствари, у складу са класификацијом дјела-

тности, у зависности са којом се врстом 

превоза бави. 

            Правно лице и предузетник који 

обавља превоз за властите потребе обаве-

зан је да у возилу којим врши превоз поред 

рјешења из става 1. овог члана има и доказ 

о возилу у смислу  члана 39. ове одлуке. 

 

Члан 41. 

            Носилац породичног пољопривре-

дног газдинства уписан у регистар пољо-

привредних газдинстава може вршити пре-

воз за властите потребе ако му је надлежни 

орган јединице локалне самоупреве издао 

рјешење којим му се одобрава превоз за 

властите потребе, у складу са законом.      

 

IV - НАД3ОР 

 

Члан 42. 

Надзор над спровођењем ове одлу-

ке, врши надлежна саобраћајна инспекција 

и органи комуналне полиције у складу са 

одредбама Закона о комуналној полицији. 
 

IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 43. 

Новчаном казном од 700,00 КМ - 

2.500,00 КМ, казниће се, за прекршај, при-

вредно друштво или друго правно лице: 

1) Ако врши јавни превоз ауто-

бусима супротно одредбама члана 4. Одлу-

ке; 

2) Ако врши јавни линијски превоз  

аутобусима супротно одредби члана 5. 

одлуке; 

3) Ако аутобус на линији не оби-

љежи видно ознакама од значаја за инфо-

рмисање путника - прописаним у члану 6. 

ст. 1, 2, 3. и 4. одлуке; 

4) Ако не предузме радње – про-

писане чланом 6. ст. 5, 6. и 7. одлуке; 

5) Ако рекламе, и друге натписе, 

постави - супротно одредбама члана 7. 

одлуке; 

6) Ако користи аутобуска стајали-

шта, а иста нема регистрована у реду во-

жње (члан 18. одлуке); 

7) Ако прима и испушта путнике  
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изван означених и регистрованих аутобу-

ских стајалишта (члан 19. одлуке); 

8) Ако не заустави аутобус - на 

свим регистрованим аутобуским стајали-

штима (члан 20. став 1. одлуке); 

9) Ако напушта аутобус - док се у 

њему налазе путници, и док не прекине 

рад мотора, и укочи аутобус (члан 22. 

одлуке); 

           10) Ако задржава аутобус на прола-

зним стајалиштима - дуже од времена које 

је потребно за улазак и излазак путника 

(члан 26. одлуке); 

11) Ако у аутобусу није одредио и 

обиљежио мјеста за лица са инвалиди-

тетом и труднице (члан 28. став 3. одлуке); 

12) Ако не обезбиједи превоз пу-

тника - након прекида превоза, или квара 

на аутобусу (члан 31. одлуке); 

13) Ако са изгубљеним и забора-

вљеним стварима поступи на начин – су-

протно одредби члана 34. одлуке; 

14) Ако на подручју општине Пе-

трово врши јавни превоз лица и ствари 

запрежним возилима, самарицама, пољо-

привредним машинама, мотоциклом, мото-

циклима са приколицом, и трициклима на 

моторни или други погон (члан 36. Одлу-

ке). 

15) Ако врши превоз за властите 

потребе а нема уписан разред дјелатности 

превоза лица и ствари, у складу са кла-

сификацијом дјелатности (члан 40). 

 За наведене прекршаје, казниће се 

и одговорно лице у привредном друштву 

или другом правном лицу, новчаном ка-

зном од 100.00 КМ - 400.00 КМ. 

За прекршаје из става 1. овог члана, 

казниће се предузетник регистрован за 

обављање превоза од 500.00 КМ до 

2.000,00 КМ. 

За прекршаје из става 1. т. 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11. и 14. овог члана, казниће се и 

возач аутобуса новчаном казном од 40.00 

КМ до 100.00 КМ. 

 

Члан 44. 

Новчаном казном - од 200.00 КМ до 

500.00 КМ, казниће се, за прекршај, преду-

зетник регистрован за обављање превоза 

на аутобуској линији: 

1) Ако поступа супротно одредбама 

члана 21. одлуке; 

2) Ако благовремено не објави на-

зив аутобуског стајалишта (члан 23. Одлу-

ке); 

3) Ако у случају временских непо- 

года, не омогући путницима улазак у ауто- 

бус (члан 25. одлуке); 

4) Ако задржава аутобус на пола-

зним аутобуским стајалиштима дуже од 

времена које је потребно за улазак и изла-

зак путника (члан 26. одлуке); 

5) Ако дозволи да се - у простору за 

возача, за вријеме вожње, налазе друга ли-

ца, или ако, за вријеме вожње, разговара са 

путницима, или ако, за вријеме вожње ко-

ристи мобилни телефон (члан 29. одлуке); 

6) Ако не даје сигнал за полазак 

аутобуса са стајалишта (члан 30. одлуке); 

7) Ако пропусти да опомене пу-

тника - који поступа противно члану 33. 

одлуке; 

8) Ако са нађеним и изгубљеним 

стварима поступа на начин супротан одре-

дби члана 34. одлуке; 

9) Ако се, за вријеме рада, понаша 

на начин супротан одредби члана 35. одлу-

ке; 

За прекршаје из става 1. овог члана, 

казниће се и возач - новчаном казном од 

50,00КМ до 100,00 КМ. 
 

VI- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 

Прописе из чл. 9. и 10. ове одлуке 

Начелник општине Петрово донијеће у ро-

ку од 90 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 
 

Члан 46. 

Са даном ступања на снагу ове 

одлуке, престаје да важи Одлука о начину 

и организацији обављања јавног превоза 

лица и ствари на подручју општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“, бр. 12/10). 
 

Члан 47. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-37/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 
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6. 

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 03.09.2020.  године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О СУФИНАНСИРАЊУ АСФАЛТИРАЊА 

ДИЈЕЛА ПУТА ЗА ГРОБЉЕ ПОТОЧАНИ

  

Члан 1. 

Општина Петрово средствима из 

буџета општине Петрово и учешћем гра-

ђана финансират ће асфалтирање дијела 

пута- пут за гобље Поточани што у нарави 

чини к.ч. број 4074-прилазни пут- дру-

штвена својина, уписана у Пл.број 88 к.о. 

Какмуж - Јавни и некатегорисани путеви, у 

дужини од 360m, чија предрачунска врије-

дност радова износи 29.710,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Финансирање асфалтирања  пута из 

члана 1. одлуке вршит ће се у висини од 

50% из средстава буџета општине Петрово 

и 50% од учешћа грађана, од укупне ври-

једности уговорених радова. 

 

Члан 3. 

Буџетска средства из члана 1. ове 

одлуке ће бити обезбијеђена реалокацијом 

буџетских средстава, како слијди: 

са конта 511100-Издаци по пројекту 

„Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ 

19.000,00 КМ 

са конта 511123-Издаци за изградњу 

Дома културе у МЗ Какмуж  10.500,00 КМ 

са конта 416124-Превоз ученика Па-

њик                                               210,00 КМ 

на конто- 511131-Издаци за приба-

вљање асфалтних путних праваца – про-

јекат „марка на марку“           29.710,00 КM 

Финансирање наведеног пројекта ће 

се вршити из средстава прикупљених од 

грађана у износу до 14.855,00 КМ, и из 

властитих средстава у износу до 14.855,00 

КМ, зависно од вриједности уговорених 

радова. 

 

 

Члан 4. 

Учешће грађана из члана 3. одлуке 

чине новчана средства која ће бити упла-

ћена на Јединствени рачун трезора општи-

не Петрово у року од 15 (петнаест) дана од 

дана правоснажности ове одлуке. 

Општина Петрово се обавезује да у 

року од 15 дана од дана уплате средстава 

из става 1. овог члана покрене поступак 

јавних набавки за избор извођача радова. 
 

Члан 5. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се начелник општине. 
  

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-38/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

7. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 62. а у вези са чланом 69. 

став 1. Закона о задуживању, дугу и гара-

нцијама Републике Српске („Службени 

гласник  Републике Српске“, број: 71/12, 

52/14 и 114/17) и члана 38. став 2. тачка 2. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 03.09.2020. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ 

КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ 
 

Члан 1.  

У Одлуци о дугорочном кредитном 

задужењу („Службени гласник општине 

Петрово“, број 7/19 и 4/20) врши се измје-

на у члану 2. у тачки 3. „Пуштање у рад 

ОБ2 бушотине у МЗ Карановац“ и измије-

њена гласи: „Побољшање водоснабдије-

вања у МЗ Карановац 59.400,00 КМ“. 

У истом члану у тачки 4. износ 

„83.300,00 КМ“ се мијења и измијењен 

гласи: „93.800,00 КМ“. 
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У истом члану у тачки 6. износ 

„128.700,00 КМ“ се мијења и измијењен 

гласи: „118.200,00 КМ“. 

 

Члан 2. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-39/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

8. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), а у вези са чланом 8. став 5. Одлуке 

о извршењу буџета општине Петрово за 

2020. годину („Службени гласник општине 

Петрово“, број 10/19)  и члана 38. став 2. 

тачка 2. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број: 

8/17) Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 03.09.2020. године 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

      Одобрава се реалокација буџетских 

средсава у износу од 38.260,00 КМ у Бу-

џету општине Петрово за 2020. годину, ка-

ко слиједи:  

са конта 412812-Расходи за услуге 

зимске службе                          13.000,00 КМ 

са конта 412999-Остали непоменути 

расходи                                       4.770,00 КМ 

са конта 414140-Субвенција привре-

дницима и пољопривреднцима9.000,00 КМ 

са конта 416129-Субвенција за ку-

повину мјесечних карата          7.000,00 КМ 

са конта 416129-Превоз ученика 

Пањик                                         3.290,00 КМ 

са конта 416129-Превоз ученика 

Сижје                                          1.200,00 КМ 

на конто 511133-Издаци за изгра-

дњу моста на ријеци Спречи на путу По-

рјечина-Миричина                  38.260,00 КМ 

 

 

 

Члан 2. 

    За реализацију ове oдлуке 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“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-40/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

9. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 5. 

Закона о локалној управи и самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

,број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 5. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17) Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 03.09.2020. године донијела је  
 

П Р О Г Р А М 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА  

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Овим Програмом се дефинише 

утрошак буџетских средстава општине Пе-

трово намијењених капиталним пројекти-

ма општине, али се дефинишу и други 

извори финансирања капиталних  пројека-

та општине. 

Да би се задовољиле основне по-

требе грађана и локалне заједнице у цје-

лини неопходно је улагати одређена фина-

нсијска средства у изградњу и одржавање 

објеката комуналне инфраструктуре. 

Програм је израђен за 2020. годину, 

разрађен по изворима финансирања у табе-

ларном прегледу. 

 

Члан 2. 

Капитална улагања планирана из 

властитих средстава у Буџету општине Пе-

трово за 2020. годину су недовољна за 

реализацију приоритетних пројеката, те ће 

се приступити финансирању капиталних 

пројеката и из других извора финансирања 

(учешће грађана, кредитна средства и 

других извора).  
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Члан 3. 

Програмом капиталних улагања 

општине Петрово за 2020. годину распо- 

ређује се на пројекте и изворе из којих ће 

бити финансирани, а представљени су у 

табели. 

 
ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2020. ГОДИНИ  

ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

       

Р.Б. 
КАПИТАЛНА 

УЛАГАЊА 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНО 
БУЏЕТ ГРАЂАНИ 

КРЕДИТНА 

СРЕДСТВА 
ОСТАЛО 

  
511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

1.701.995,00 

1. 

Изградња Дома културе у 

МЗ Какмуж 
0,00 0,00 118.200,00 0,00 118.200,00 

2. 

Пројекат "Реконструкција 

школских објеката"-

Влада Републике Србије 
0,00 0,00 0,00 195.100,00 195.100,00 

3. 

Изградња тротоара у 

улици Вељка Вуковића у 

МЗ Петрово (l=1186,65 m) 0,00 0,00 167.565,00 0,00 167.565,00 

4. 

Изградња тротоара од 

СШЦ до Ковачевог моста 

у МЗ Петрово (l=216,33 

m) 0,00 0,00 31.200,00 0,00 31.200,00 

5. 

Изградња тротоара од 

цркве до моста у МЗ 

Какмуж (l=335,90 m) 
0,00 0,00 55.162,00 0,00 55.162,00 

6. 

Асфалтирање пута  према 

гробљу Брђани у МЗ 

Петрово (l=513,01) 
0,00 0,00 46.592,00 0,00 46.592,00 

7. 

Асфалтирање дијела 

Видовданске улице у МЗ 

Петрово (l=326,54 m) 0,00 0,00 30.213,00 0,00 30.213,00 

8. 

Асфалтирање пута у 

засеоку Бисићи за 

Орашик (l=418,66 m) и 

одвојак за Митровиће у 

МЗ Петрово (l=236 m) 0,00 0,00 55.770,00 0,00 55.770,00 

9. 

Асфалтирање пута према 

гробљу Поповићи у МЗ 

Сочковац  (l=513,90 m) 0,00 0,00 54.547,00 0,00 54.547,00 

10. 

Aсфалтирање пута од 

моста према Туристичкој 

зони Калуђерица  

(l=350 m) 0,00 0,00 36.553,00 0,00 36.553,00 
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11. 

Aсфалтирање пута кроз  

Слатину у МЗ Какмуж 

(l=390 m) 
0,00 0,00 35.100,00 0,00 35.100,00 

12. 

Aсфалтирање пута поред 

цркве у МЗ Карановац  

(63 m) 0,00 0,00 6.082,00 0,00 6.082,00 

13. 

Aсфалтирање пута за  

Ђукиће у МЗ Порјечина 

(l=395 m) 0,00 0,00 62.910,00 0,00 62.910,00 

14. 

Асфалтирање пута према 

школи у МЗ Кртова 

 (l=156 m) 0,00 0,00 11.838,00 0,00 11.838,00 

15. 

Асфалтирање и уређење 

платоа у „Колони“ у МЗ 

Петрово 0,00 0,00 66.243,00 0,00 66.243,00 

16. 

Aсфалтирање  путних 

праваца-пројекат „марка 

на марку“ 48.665,00 142.495,00 93.830,00 0,00 284.990,00 

17. 

Изградња система за 

водоснабдјевање Петрова 
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

18. 

Побољшање 

водоснабдијевања у МЗ 

Карановац 0,00 0,00 59.400,00 0,00 59.400,00 

19. 

Пуштање у рад бунара 2 у 

МЗ Калуђерица 
0,00 0,00 17.550,00 0,00 17.550,00 

20. 

 

Изградња моста на ријеци  

Спречи на путу 

Порјечина-Миричина 

 0,00 0,00 214.720,00 38.260,00 252.980,00 

21. 

Изградња уличне расвјете 

7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

22. 

Набавка саобраћајних 

знакова 
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

  

 

511200-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката 

 

124.520,00 

 

1. 

Реконструкција  моста на 

ријеци Спречи у МЗ 

Петрово 4.275,00 0,00 83.245,00 0,00 87.520,00 

2. 

 

Инвестиционо одржавање 

путева 

 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

3. 

Инвестиционо одржавање 

уличне расвјете 
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 
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  511300-Издаци за набавку постројења и опреме 102.300,00 

1. 

Набавка камиона за 

потребе ЈКП „Вода“ 
49.400,00 0,00 0,00 35.000,00 84.400,00 

2. 

Набавка канцеларијског 

намјештаја 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

3. Набавка телефона 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

4. 

Набавка рачунарске 

опреме 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

5. Набавка клима уређаја 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

6. 

Набавка опреме за 

противпожарну заштиту 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

7. Набавка алата 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  УКУПНО 171.240,00 142.495,00 1.346.720,00 268.360,00 1.928.815,00 

 

У складу са контним оквиром 

пројекти су обједињени у три групе: 

 

1.Група I – Издаци за прибављање 

зграда и објеката ће бити евидентирани на 

конту 511100 у укупном износу од  

1.701.995,00 КМ.  

Влада Републике Српске и Влада 

Републике Србије су потписале Споразум 

о финансирању пројеката донаторским 

средствима у оквиру механизма сарадње 

по Споразуму о успостављању специја-

лних паралелних односа између Републике 

Српске и Републике Србије којим се 

регулише одобравање новчаних средстава 

у износу од 195.583,00 КМ за финансирање 

пројекта „Реконструкција школских обје-

ката на подручју општине Петрово. Реали-

зација пројекта је почела крајем 2019. 

године. Проведен је поступак јавне наба-

вке и потписан је уговор са „Симпро Гра-

дња“ д.о.о. Добој на износ од 195.097.50 

КМ. 

Позиције наведене под редним бро-

јевима: 1., 3. до 15..у табелaрном прегледу 

ће бити финансиране из кредитних сре-

дстава.  

У 2020. години биће асфалтирано 

или пресвучено асфалтом осам  путних 

праваца по принципу „марка на марку“ и 

то: 

•  асфалтирање дијела пута –диони-

ца скретања за гробље Карановац до гра-

нице са општином Добој  у дужини од 

1550 m чија предрачунска вриједност ра-

дова износи 124.155,00 КМ.  

 

 

 

• асфалтирање дијела пута за Гра-

бову косу у МЗ Карановац  у дужини од 

618 mчија предрачунска вриједност радова 

износи 45.771,66 КМ. 

• асфалтирање дијела пута Какмуж- 

Сочковац  преко Врле стране  у дужини од  

50 m чија предрачунска вриједност радова 

износи 3.976,83 КМ. 

• асфалтирање пута од улице „Ве-

љка Вуковића“ – Кривљаш у дужини од 

147 m чија предрачунска вриједност изно-

си 12.160,79 КМ. 

• асфалтирање пута од улице „Ми-

хољданска“-Суво поље у дужини од 163 m 

чија предрачунска вриједност радова изно-

си 16.650,64 КМ, 

• асфалтирање пута у викенд на-

сељу Пољана-Калуђерица у дужини од 

276,62 m чија предрачунска вриједност ра-

дова износи 21.990,06 КМ, 

• пресвлачење дијела постојећег 

асфалтног пута у улици „Милоша Оби-

лића“-пут за Брђанско гробље у дужини од 

605 m чија предрачунска вриједност радо-

ва износи 30.569,76 КМ, 

•асфалтирање дијела пута –пут за 

гробље Поточани у дужини од 360 m чија 

предрачунска вриједност радова износи 

29.710,00 КМ.  

Укупна предрачунска вриједност 

напријед наведених радова износи 

284.990,00 КМ. Финансирање наведеног 

пројекта ће се вршити из средстава при-

купљених од грађана у износу од 

142.495,00 КМ, из кредитних средстава 
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93.830,00 КМ и из властитих средстава у 

износу од 48.665, 00 КМ.  

Због проблема са водоснабдијева-

њем на подручју општине Петрово пла-

нирамо следеће: 

• Изградња система за водосна-

бдијевање Петрова планиран је износ од 

100.000,00 КМ и биће финансирана из кре-

дитних средстава. 

• Побољшање водоснабдијевања у 

МЗ Карановац, чија предрачунска врије-

дност износи 59.400,00 КМ, а  финанси-

рање је планирамо из кредитних средста-

ва. 

• Пуштање у рад бунара 2 у МЗ 

Калуђерица чија предрачунска вриједност 

износи 17.550,00 КМ, а планирано је фина-

нсирање из кредитних средстава. 
 

У 2020. години планирамо изгра-

дњу моста на ријеци Спречи на путу По-

рјечина-Миричина. Након проведеног по-

ступка јавне набавке најповољнију цијену 

радова понудио је „Бетон“ доо Градишка у 

износу од 252.980,00 КМ. Износ од 

214.720,00 КМ биће финансиран из креди-

тних средстава, а износ од  38.260,00 КМ 

из других извора. 

За изградњу уличне расвјете из Бу-

џета општине издвојићемо износ од 

7.000,00 КМ, а у складу са Одлуком о ули-

чној расвјети број: 01-022-71/12 од 09.08. 

2012. године („Службени гласник општине 

Петрово“ број 8/12) и Одлуке о измјени и 

допуни  Одлуке о уличној расвјети на по-

дручју општине Петрово број: 01-022-

39/17 од 13.07.2017. године („Службени 

гласник општине Петрово“ број 4/17). 

 За набавку саобраћајних знакова из 

буџета општине биће издвојен износ од 

7.000,00 КМ. 
 

Група II-Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката ће бити евидентирани на 

конту 511200 у укупном износу од 

124.520,00 КМ. 

У 2020. години ће бити извршена 

реконструкција моста на ријеци Спречи у 

МЗ Петрово. Након проведеног поступка 

јавне набавке Уговор је закључен са д.о.о. 

„Плоско“ Осјечани Доњи на износ од 

87.520,00 КМ. Износ од 83.245,00 КМ ће 

бити финансиран из кредитних средстава, 

а износ од 4.275,00 КМ из Буџета општине 

Петрово за 2020. годину.  

Инвестиционо одржавање путева 

(30.000,00 КМ) у складу са Програмом             

одржавања локалних путева, пољских ка-

нала и ријечних корита у 2020. години. 

Наведени издаци биће финансирани из Бу-

џета општине Петрово за 2020. годину. 

Издатке за инвестиционо одржа-

вање уличне расвјете у износу од 7.000,00 

КМ финансираћемо из Буџета општине 

Петрово за 2020. годину. 
 

Група III-Издаци за набавку постро-

јења и опреме ће бити евидентирана на 

конту 511300 у укупном износу од 

102.300,00 КМ, а односе се на следеће 

набавке: 

• Набавка камиона за потребе ЈКП 

„Вода“ чија предрачунска вриједност изно-

си 84.400,00 КМ. Фонд за заштиу животне 

средине и енергетску ефикасност ће у су-

финансирању набавке камиона учествова-

ти са 35.000,00 КМ, а износ од 49.400,00 

КМ ће бити обезбијеђен из властитих сре-

дстава. 

• Канцеларијски намјештај у износу 

од 1.000,00 КМ, 

• Телефони у износу од 150,00 КМ, 

• Рачунарска опрема у износу од 

1.000,00 КМ, 

• Клима уређаји у износу од 650,00 

КМ, 

• Опрема за противпожарну за-

штиту у износу од 15.000,00 КМ и 

• Алат у износу од 100,00 КМ.  

Напријед наведена опрема ће бити 

финансирана из властитих средстава.  

Програмом капиталних улагања за 

2020. годину планирамо износ од 

1.928.815,00 КМ. 

Из Буџета општине Петрово за 

2020. годину биће издвојен износ од 

171.240,00 КМ, грађани ће учествовати са 

142.495,00 КМ. Из кредитних средстава 

планирамо финансирати капитална улага-

ња у износу од 1.346.720,00 КМ и из оста-

лих извора биће обезбјеђен износ од 

268.360,00 КМ. 
 

Члан 5. 

Ступањем на снагу овог Програма 

престаје да важи Програм капиталних ула-

гања за период 2019.-2020. година број: 01- 
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022-48/19 од 24.09.2019. године („Службе-

ни гласник општине Петрово“ број: 7/19) 

 

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-41/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

и 5. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 2. и 

5.  Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број 8/17), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 03.09.2020. године, донијела   

је 

 

П Р О Г Р А М  

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

2020. ГОДИНИ 

 

I 

         Суштину овог Програма предста-

вљају приходи општине Петрово који су 

законима и скупштинским одлукама пре-

двиђени да се намјенски троше.Неки од 

прихода који су предвиђени законима и 

одлукама могу се користити у више сврха, 

али се овим Програмом планира трошење 

тамо гдје је то највећи интерес општине 

Петрово.  

        Чланом 89. став 3. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 75/08 и 60/13) прописано је да се на-

кнаде за коришћење шумa и шумског зе-

мљишта у својини Републике издвајају  из 

оствареног укупног прихода корисника 

шума и шумског земљишта у својини Ре-

публике, с тим да издвојена средства не 

могу бити мања од 10% вриједности про-

датих шумских сортимената утврђених по 

цијенама у шуми на пању, по цјеновнику 

корисника шума и шумског земљишта у 

својини Републике. 

Планирани  приход у 2020. години по 

основу ове накнаде је 35.000,00 KM.  

Износ од  27.682,00  ће бити утрошен  за 

санацију и одржавање локалних путних 

праваца на подручју општине Петрово, а 

износ од 7.318,00 КМ  је планиран за 

инвестиционо одржавање путева на подру-

чју општине Петрово, што је у складу са 

Годишњим планом утрошка намјенских 

средстава прикупљених од накнада за ко-

риштење шума у 2020. години број: 02-

014-2-143/20, за који смо добили саглас-

ност oд надлежног Министарства. 

 

II 

        Приходи од концесионих накнада за 

кориштење минералних сировина, у складу 

са Законом о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16) се дијеле између буџета Републике  

и буџета општина и градова, у сразмјери 

20:80 за неразвијене општине. У 2019. 

години приход од ових накнада је пла-

ниран  у износу од 68.000 КМ. Овај приход 

општина може употријебити за изградњу 

примарних инфраструктурних објеката ко-

ји су у функцији привредног развоја и 

запошљавања (водоводи, канализација, 

локални путеви и слично) и контролу за-

штите животне средине. Дио прихода 

остварених од ових накнада у износу од 

5.335,00 КМ ће се утрошити за изградњу и 

инвестиционо одржавање путева на по-

дручју општине Петово. Износ од  

48.665,00 КМ биће утрошен за изградњу 

путева по принципу „марка на марку“. 

Износ од 14.000,00 КМ ће бити утрошен за 

изградњу (7.000,00 КМ) и инвестиционо 

одржавање уличне расвете (7.000,00 КМ). 

Износ од 7.000,00 КМ планирамо утроши-

ти за израду хидрогеолошке бушотине и 

бунара питке воде у МЗ Калуђерица.  

 

III 

Приходи општине Петрово по осно-

ву Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 40/13, 106/15 и 3/16) односе се на 

приходе од накнада по основу природних и 

локацијских погодности већ изграђене 

инфраструктуре које могу настати прили-

ком коришћења тог земљишта (рента). 

Рента се наплаћује инвеститору изградње 

објеката на градском грађевинском земљи-

шту прије добијања грађевинске дозволе. 



Страна 17 - Број 8    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО    Понедељак, 07.09.2020. године 
 

У складу са чланом 72. наведеног Закона 

приходи од ренте се могу користити за 

финансирање уређења градског грађеви-

нског земљишта и израде докумената про-

сторног уређења. 

У 2019. години овај приход је пла-

ниран у износу од 7.000,00 КМ и биће 

утрошен за финансирање уређења Тури-

стичке зоне Калуђерица. 

 

 IV 

Приходи општине Петрово по осно-

ву Закона о заштити од пожара („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

94/19), односе се на приходе које привре-

дна друштва и друга правна лица која на 

територији Републике Српске обављају 

дјелатност, обрачунавају и уплаћују накна-

ду у висини од 0,03% од пословног  при-

хода за реализацију посебних мјера од 

пожара. 

        Овај приход се уплаћује на рачун 

јавних прихода Републике Српске. 40% од 

овог прихода се уплаћује на рачун Ре-

публичке управе цивилне заштите Репу-

блике Српске, и искључиво служи за 

реализацију пројеката техничког опремања  

и обуку ватрогасно-спасилачких јединица  

у Републици Српској, а 60% се уплаћује на 

рачун буџета општине, односно града пре-

ма сједишту привредног друштва и другог 

правног лица које уплаћује накнаду , која 

искључиво служи за реализацију пројеката 

техничког опремања ватрогаснио-спасила-

чких јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрога-

сно-спасилачке јединице за своје активно-

сти и чување ватрогасно-спасилачке опре-

ме (ватрогасни домови и спремишта), као 

и за одржавање возила, средстава, опреме 

и објеката које користи ватрогасно-спа-

силачка јединица. Неискориштена сре-

дства по овом основу из 2019. године 

износе 28.207,00 КМ, што заједно са оче-

киваним приходом од 15.000,00 КМ чини 

износ од 43.207,00 КM.  

Износ од 15.000,00 КМ биће утро-

шен за набавку опреме за противпожарну 

заштиту за потребе Добровољне ватрога-

сне јединице, a за простали износ од 

28.207,00 КМ, уколико буде потребе у 

2020. години, утрошак средстава биће на-

кнадно одређен. 

 

V    

       У складу са Законом о пољопривре-

дном земљишту ( „Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 93/06 и 15/12), пре-

двиђена је накнада за промјену намјене по-

љопривредног земљишта. Та накнада се 

уплаћује у корист буџета Републике Ср-

пске, од чега се 70%  враћа општинама. 

       Накнада за промјену намјене пољо-

привредног земљишта у непољопривредне 

сврхе се може користити само за оспо-

собљавање за пољопривредну производњу 

другог неплодног земљишта или мелиора-

ције пољопривредног земљишта слабијег 

квалитета, за израду основа заштите, уре-

ђења и коришћења пољопривредног зе-

мљишта, испитивање плодности пољопри-

вредног земљишта код пољопривредних 

домаћинстава према програму јединице 

локалне самоуправе, као и за подстицање 

интегралне и органске производње. 

         Неискориштена средства из 2019. 

године износе 838,30 КМ 

        Очекивани приход по основу ове 

накнаде у 2020. години се процјењује на 

износ од 4.000,00 КM, што заједно са не-

искориштеним средствима из 2019. године 

чини износ од 4.838,30 КМ. Ова средства 

ће се утрошити за прочишћавање канала на 

пољопривредном земљишту.   

Спецификација канала је одређена у 

Програму одржавања путева и пољских 

канала у 2020. години. 
 

 VI 

         Буџетом општине Петрово за 2020. 

годину, на конту 787211 – Трансфери једи-

ницама локалне самоуправе за подршку 

буџету, планирано је 62.000,00 КМ. 

        Планирана средства ће се утрошити 

за социјалну помоћ и здравствену заштиту 

корисницима новчаних давања, смјештај 

штићеника у хранитељској породици  и 

смјештај штићеника ЈУ „Центар за соција-

лни рад Петрово у установама. 
                                                                   

VII 

       Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-42/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 
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11. 

На основу члана 39. став 2. тачке 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), а у вези са чланом 195. став 3. За-

кона о водама Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

50/06, 92/09 и 121/12) и члана 38. став 2. 

тачке 5. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17) Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 03.09.2020. године, 

донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

 НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 

2020. ГОДИНУ 
 

I 

Овим Програмом уређују се питања 

утрошка средстава која ће се прикупљати 

од посебних водних накнада у 2020. 

години, и то: оквирна висина средстава 

која се очекује по овом основу, утрошак 

средстава, органи надлежни за провођење 

активности у циљу реализације намјенског 

утрошка средстава и рок за провођење 

Програма. 

 

II 

Планирана средства од посебних 

водних накнада у 2020. години износе 

15.000,00 КМ. 

Из 2019. године је остало 7.282,86 

КМ неутрошених средстава. 

 

III 

Приходи прикупљени од посебних 

водних накнада у износу од 22.282,86 КМ 

намјенски ће се утрошити за: 

1. Пројектна документација за водо-

снабдијевање на подручју општине Пе-

трово                                           5.282,86 КМ                                                                                          

2. Текући грант ЈКП „Вода“ Петро-

во за набавку хлора, резервних дијелова, 

водомијера и репроматеријала у сврху одр-

жавања водоводне мреже       12.000,00 КМ 

3. Чишћење ријечних корита                                                                                  

5.000,00 КМ 
 

IV 

Начелник општине Петрово, надле- 

жна одјељења Општинске управе и ЈКП 

„Вода“ ће проводити активности у циљу 

реализације овог Програма. 

Координацију и праћење овог Про-

грама и намјенски утрошак средстава од 

посебних водних накнада вршиће Мини-

старство пољопривреде, шумарства и во-

допривреде Републике Српске и надлежно 

одјељење Општинске управе Општине Пе-

трово. 
 

V 

Рок за провођење овог програма је 

31.12.2020. године. 
 

VI 

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-43/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 97/16 и 36/19), и чла-

на 38. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

8/17), а поводом обиљежавања Крсне славе  

и Дана општине Петрово, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 03.09.2020. године, донијела је 

 

ОКВИРНИ ПРОГРАМ 

ОБИЉЕЖАВАЊА КРСНЕ СЛАВЕ И 

ДАНА ОПШТИНЕ 
 

І – УВОД 

Ове године 12. октобра на ''Михо-

љдан'' општина Петрово обиљежава Крсну 

славу и Дан општине Петрово. 

            Општину Петрово прогласила је 

привремена Скупштина општине за 

општину у оснивању Петрово на сједници 

одржаној дана 12. октобра 1991. године, 

одлуком број: 41/91, а озаконила Ску-

пштина Републике Српске доношењем За-

кона о промјени насељених мјеста и утвр-

ђивању новог насељеног мјеста и обра-

зовању општине Петрово (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 12/93). 
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ІІ – ПРИПРЕМЕ 

        Од припрема за обиљежавање Кр-

сне славе и Дана општине Петрово, ура-

диће се: 

1. Обезбијеђење материјалних и дру-

гих услова за обиљежавање Крсне славе и 

Дана општине; 

           2. Извршити уређење насељених 

мјеста; 

   По потреби извршити и друге при-

преме организационе и материјалне при-

роде. 

3. Именован је Организациони одбор 

за обиљежавање Крсне славе и Дана 

општине Петрово, одлуком број 01-111-

7/20 на сједници одржаној 03.09.2020. го-

дине. 

          Организациони одбор ће у складу са 

тренутном епидемиолошком ситуацијом 

изазване вирусом корона, а у складу са 

мјерама Републичког штаба за ванредне 

ситуације и препорукама Института за ја-

вно здравство Републике Српске: 

 обавити  организационо-техничке 

и друге припреме на обиљежавању Крсне  

славе и Дана општине; 

 организовати наступе и координи-

рати активности са професионалним и ама-

терским културно-умјетничким и другим 

организацијама око њихових наступа за 

Крсну славу и Дан општине; 

 организовати и координирати 

активности на одржавању спортских и дру-

гих манифестација поводом Крсне славе и 

Дана општине; 

 старати се о провођењу компле-

тног програма обиљежавања Крсне славе и 

Дана општине; 

 вршити промоцију активности 

предвиђених овим програмом; 

 у сарадњи са начелником општине 

обезбиједити средства за финансирање 

трошкова на провеђењу активности из 

претходних алинеја овог члана; 

 обављати по потреби и све друге 

радње на припреми и провођењу оби-

љежавања  Крсне славе и Дана општине. 

 придржавати се планираног утро-

шка средстава из буџета за ову намјену. 
            

          1. Обезбјеђење  материјалних сре-

дстава: 

Материјална средства потребна за 

обиљежавање Крсне славе и Дана општине 

обезбједиће општина Петрово из буџета 

општине, до износа планираног буџетом 

општине за 2020. годину са конта 412 943. 
 

           2.Уређење  насељених мјеста: 

Јавно комунално предузеће извршиће 

уређење центра насеља Петрово и јавних 

површина као што су: парк, паркинг 

простор, улице, тротоари, живе ограде, 

спомен гробље, прилазе подручју општине 

и друго, по налогу Организационог одбора. 

Уређење осталих насељених мјеста на 

општини, организовати ће савјети мјесних 

заједница у сарадњи са јавним комуналним 

предузећем. 
 

            3.Анимирање јавности : 

  Путем средстава јавног 

информисања извршити обавјештавање и 

анимирање јавности а нарочито грађана 

општине Петрово о свим активностима и 

програмима који се предузимају поводом 

обиљежавања Крсне славе и Дана 

општине, са сатницом и мјестом 

одржавања сваке активности појединачно. 
 

ІІІ – ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 

Обиљежавање Дана општине почи-

ње 06.10.2020. године. 

Период од 06.10. до 10.10.2020. го-

дине биће пропраћен са културним, спор-

тским и другим активностима уз учешће 

спортских и културних друштава и грађана 

општине Петрово. 

О овим активностима као и сатници 

одржавања, Организациони одбор ће бла-

говремено обавијестити грађане и друге 

учеснике. 

09.10.2020.-петак 

- Полагање цвијећа и паљење сви-

јећа на спомен обиљежјима палим борцима 

по Мјесним заједницама. 

12.10.2020. – понедељаак 

- Парастос погинулим борцима у 

цркви у Петрову  у  09:00 часова, 

- Полагање цвијећа и паљење 

свијећа у спомен соби погинулим борцима 

ВРС у згради општине у 10:45 часова, 

- Пријем гостију код начелника 

општине и предсједника Скупштине 11:00-

11:45 часова,  

- Свечана сједница Скупштине 

општине у 12:00 часова, 

 - Ломљење славског колача и све-

чани ручак у 13,00 часова. 
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Оквирни програм 

обиљежавања Дана и Крсне славе општине Петрово 

 

Датум Активности Задужење за манифестацију 

06.10-10.10.2020. 

 

 

 

-Наступи културно-

умјетничких друштава, 

изложбе Културно-

туристичког и спортског 

центра,  невладиних 

организација и грађана 

-Културно-туристичкии спортски 

центар; 

-Културно-умјетничка друштва; 

-Народна библиотека; 

-Невладине организације; 

-Општина Петрово. 

06.10-10.10.2020. 

 

 

 

-Спортске манифестације 

 

-Културно-туристичкии спортски 

центар; 

-Средња и основне школе; 

-Општина Петрово. 

     09 .10.2020. 

    (петак) 

-Полагање цвијећа и паљење 

свијећа на спомен 

обиљежјима палим борцима 

по МЗ 

-ОБО 

-Удружење РВИ 

-Удружење ветерана 

-Општина Петрово 

12.10.2020. 

(понедељак) 

-Парастос погинулим 

борцима у цркви у Петрову, 

полагање цвијећа и паљење 

свијећа у спомен соби 

погинулим борцима ВРС у 

згради општине; 

-Дочек и пријем гостију; 

-Свечана сједница Скупштине 

општине Петрово, обраћање 

начелника општине и додјела 

награда и признања 

-Ломљење славског колача и 

свечани ручак. 

-Начелник општине; 

-Предсједник СО-е; 

-Замјеник начелника општине; 

-Потпредсједник СО-е; 

-Секретар СО-е; 

-Начелници одјељења; 

-Одборници СО-е; 

-Организациони одбор Крсне славе 

општине Петрово. 

 

Организациони одбор детаљније ће 

утврдити програм активности око одржа-

вања манифестације, а у складу са трену-

тном епидемиолошком ситуацијом изазва-

ној вирусом корона. 
 

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај програм ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у „Службеном гласнику општине Пе-

трово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-44/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

 

 

 

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 за-

штити (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број: 37/12, 90/16, 94/19), члана18. 

став 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 (''Слу-

жбени гласник општине Петровo'' број: 

8/17), Скупштина општине Петрово, на сје-

дници одржаној дана 03.09.2020. године, 

донијела је  
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О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА   

ЈУ ''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД'' 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

  ВЛАДИМИР НАКИЋ дипл. соција-

лни радник из Добоја разрјешава се ду-

жности вршиоца дужности директора Ја-

вне установе ''Центар за социјални рад'' 

Петрово. 

 

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: 01-111-5/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

14. 

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 за-

штити (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20), чла-

на 18. став 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 Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

вo'' број: 8/17) и члана 31. став 2. Статута  

ЈУ. ''Центар за социјални рад'' Петрово, уз 

сагласност Министра здравља и социјалне 

заштите Републике Српске, број: 11/05-

111-45/20 од 06.07.2020 године, Скупшти-

на општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 03.09.2020. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈУ 

''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД'' 

ПЕТРОВО 

 

 1. ВЛАДИМИР НАКИЋ дипл. соци-

јални радник из Добоја именује се за ди-

ректора Јавне установе ''Центар за соција-

лни рад'' Петрово. 

        2. Именовање  из  тачке  1. диспози- 

тива одлуке врши се на период од четири 

године.  

            3. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

Образложење 

            На јавни конкурс за попуну упра-

жњених радних мјеста, број: 01-103-1/20 

од 11. 03.2020. године, расписан у дневном 

листу ''Блиц'' дана 26.05.2020. године и у 

''Службеном гласнику Републике Српске'' 

број: 52/2020 од 28.10.2020. године у оста-

вљеном року на позицију директора Јавне 

установе ''Центар за социјални рад'' Пе-

трово пријавио се кандидат Владимир 

(Милорад) Накић дипл. социјални радник 

из Добоја.      

            Комисија за избор и именовање 

директора  ЈУ Центар за социјални рад Пе-

трово, поступајући у складу са чланом 2. 

Одлуке о именовању Комисије за избор и 

именовање директора ЈУ Центар за соци-

јални рад Петрово, (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 7/19) и чланом 10. 

Закона о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 25/03, 41/03) у поступку контроле 

благовремености и потпуности поднесене 

пријаве, на сједници одржаној дана 25.06. 

2020. године установила је да је пријава 

јединог кандидата Накић Владимира из 

Добоја благовремена и потпуна и да 

кандидат испуњава опште услове пропи-

сане Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  и 

посебне услове прописане Законом о 

социјалној заштити (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 37/12, 90/16, 94/19 

и 42/20 ), а тражене јавним конкурсом.           

            Цијенећи стручну спрему канди-

дата, његово  радно искуство и послове ко-

је је до тада обављао, Комисија је  канди-

дата уврстила у ужи избор и са њим дана 

25.06.2020 године у складу са чланом 11. 

Закона о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске оба-

вила интервју, а потом  Скупштини општи-

не у складу са чланом 12. истог законског 

прописа доставила ранг листу- препоруку 

за именовање кандидата број: 01-013.3-

4/20  од  25.06.2020.  године  којом  је  Ску- 
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пштини општине Петрово као органу на-

длежном за именовање препоручила да за 

директора Јавне установе ''Центар за 

социјални рад'' Петрово именује Накић 

Владимира дипл.социјалног радника из 

Добоја.  

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се 

сматра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина 

чланова комисије за избор најуспјешније 

прошао отворену конкуренцију, а у ставу 

3. истог члана и законског прописа да 

након што комисија за избор достави 

приједлог ранг-листе службенику-органу 

за именовање, он ће, осим ако има опра-

вдане разлоге (са доказима који то по-

тврђују) да вјерује да принципи и проце-

дуре утврђене законом нису испоштовани, 

или да би именовање било којег од ка-

ндидата са предложене листе са ужим 

избором довело до сукоба интереса, обе-

збједити да се изврши именовање канди-

дата који је први на ранг-листи, у складу са 

постојећим законима, правилима и пропи-

сима. 

            Како директора Центра за соција-

лни рад у складу са чланом 87. став 4. 

Закона о Социјалној заштити (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 37/12, 

90/16, 94/19 и 42/20) оснивач именује уз 

претходно дату сагласност од стране 

Министра здравља и социјалне заштите, то 

је од стране Скупштине општине Петрово 

актом број: 01-013.3-1-22/20 од 29.06.2020. 

године затражена сагласност да се за 

директора ЈУ. ''Центар за социјални рад'' 

Петрово именује Владимир Накић дипл. 

социјални радник из Добоја, коју сагла-

сност је Министар здравља и социјалне за-

штите дао својим актом број: 11/05-111-

45/20 од 06.07.2020 године. 

            Како су принципи и процедуре про-

писане Законом о министарским, влади-

ним и другим именовањима Републике 

Српске проведене у цјелости, именовање 

кандидата не доводи до сукоба интереса, 

кандидат има знања и способности за 

обављање послова и дужности директора 

''Центра за социјални рад'' Петрово а нема 

законских сметњи за његово именовање, то 

је на основу ранг листе- препоруке Коми-

сије  за избор и именовање директора ЈУ 

Центар за социјални рад Петрово а у 

складу са чланом 12. став 3.  Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ваљало  

одлучити као у тачки 1. диспозитива 

одлуке. 

           Именовање директора Центра за 

социјални рад  у складу са чланом 87. став 

2. Закона о Социјалној заштити (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

37/12, 90/16,94/19, 42/20 ) и члана 31. став 

2. Статута  ЈУ Центар за социјални рад Пе-

трово, врши се на период од четири (4.) 

године, који период именовања је назначен 

и у јавном конкурсу за избор и именовање 

директора ЈУ. ''Центар за социјални рад'' 

Петрово, па је ваљало одлучити као у та-

чки 2. диспозитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може 

покренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-6/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 39. став 2. т. 2. За-

кона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16 и 

36/19) и члана 38. став 2. т. 2. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 03.09.2020. године, донијела  је  

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ  

КРСНЕ СЛАВЕ И ДАНА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Именује се Организациони одбор за 

обиљежавање  Крсне славе ''Михољдан'' и 

Дана општине Петрово 12. октобра 2020. 

године, у саставу: 

1. Озрен Петковић, Начелник 

општине - предсједник; 

2. Брано Марјановић, предсједник 

Скупштине општине - члан; 
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3. Младен Никић, замјеник наче-

лника општине-члан 

4. Гордана Шешлак, потпредсједник 

Скупштине општине - члан; 

5. Бранислав Михајловић, секретар 

Скупштине општине - члан; 

6. Весна Петровић, в.д.начелник 

одјељења - члан; 

7. Мира Катанић, начелник одјеље-

ња - члан;  

8. Зоран Стјепановић, начелник 

одјељења - члан; 

9. Ненад Катанић, директор Наро-

дне библиотеке - члан; 

10. Мира Максимовић, директор ЈУ 

„Културно-туристички и спортски центар“ 

Петрово - члан; 

11. Јовица Лазаревић, протојереј ста-

врофор - члан; 

12. Душан Цвијановић, директор 

СШЦ „Петрово“ Петрово - члан; 

13. Бојана Ђурић, директор ОШ „Вук 

Караџић“ Петрово - члан; 

14. Зоран Васић, директор ОШ 

„Свети Сава“ Какмуж - члан; 

15. Горан Михајловић, в.д.директор 

ЈКП „Вода“ Петрово - члан; 

16. Душан Дујковић, предсједник 

Борачке организације Петрово – члан: 

17. Слађана Лазаревић, ЈУ „Култур-

но-туристички и спортски центар“ Петро-

во – члан: 

18. Синиша Томић, ЈУ „Културно-ту-

ристички и спортски центар“ Петрово – 

члан: 

19. Дарко Петровић, КУД „Милован 

Гајић“ Петрово-члан. 

       

Члан 2. 

            Организациони одбор из члана 1. 

ове одлуке, у зависности од тренутне епи-

демиолошке ситуације изазване вирусом 

корона, а у складу са мјерама Републичког 

штаба за ванредне ситуације и препорука 

Института за јавно здравство Републике 

Српске: 

 Обавиће организационо-техничке 

и друге припреме на обиљежавању Крсне 

славе и Дана општине; 

 Организоваће и проводити радње 

на промоцији активности предвиђених 

програмом обиљежавања Крсне славе и 

Дана општине; 

 Обављаће и све друге радње на 

припреми и провођењу  обиљежавања Кр-

сне славе и Дана општине. 
 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  

у ''Службеном гласнику општине Петрово'' 

и на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-7/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

16. 

            На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

170. став 1. Пословника Скупштине 

општине Петрово („Службени гласник 

oпштине Петрово“ број 6/18), а након 

разматрања Извјештаја о утрошку намје-

нских средстава из буџета oпштине Пе-

трово у 2019. години, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 03.09. 

2020. године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о утрошку намјенских средстава 

из буџета oпштине Петрово у 2019. Го-

дини, број 02-014-2-116/20 од 24.06.2020. 

године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-10/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике  Српске“  број  97/16),  члана  38. 
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Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

170. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 6/18), а након разматрања при-

једлога Програма утрошка средстава посе-

бних водних накнада за 2020. годину, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 03.09.2020. године донијела је 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

I 

 Скупштина општине Петрово тражи 

од Начелника општине Петрово и Општи-

нске управе Петрово да на 27. редовној 

сједници Скупштине општине Петрово по-

днесу Информацију о стању водосна-

бдијевања у Мјесној заједници Петрово, 

као и мјерама и активностима које се 

предузимају или се планирају предузети у 

циљу побољшавања водоснабдијевања, 

имајући у виду Одлуку о дугорочном кре-

дитном задужењу („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/19 и 4/20). 

 

ІІ 

 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: 01-013.2-11/20 

Датум: 03.09.2020. 
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12 и 46/17), члана 82. став 3. За-

кона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“,  број 97/16 и 

36/19), члана 87.став 3.Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17) и Закључка  о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 52-

1/20  од  17.08.2020.  године,  на  приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона,  Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 

 

1. У циљу превенције ширења виру-

са корона SARS-COV-2 и COVID-19 боле-

сти на територији Републике Српске и за-

штите и спасавања становништва до 31.08 

2020. године забрањују се сва јавна оку-

пљања у групама већим од 50 лица. 

 2. До 31.08 2020.године ограничава 

се радно вријеме угоститељским објектима 

за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часова.  

3. Пружање угоститељских услуга 

исхране и пића на начин регулисан тачком 

2. овог закључка односи се и на угости-

тељске објекте за смјештај. 

4. До 31.08.2020.године дозвољавају 

се такмичарске активности спортских ор-

ганизација и спортиста искључиво без 

присуства публике, уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера које је прописао 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Репу-

блике Српске. 

5. Субјекти којима је дозвољено 

обављање дјелатности дужни су исту орга-

низовати уз обавезно предузимање мјера 

прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

6. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Петро-

во, број 02-014-1-94-59/20 од 04.08.2020. 

године. 

      7. Ова наредба ступа на снагу одмах 

а бит ће објављена у Службеном гласнику  

општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-60/20 

Датум: 19.08.2020.  
_______________________________________________________ 
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19. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама 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. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке ра-

дова: „Санирање и пресвлачење асфалтом 

путних праваца на територији општине 

Петрово“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Санирање и пре-

свлачење асфалтом путних праваца на 

територији општине Петрово“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће 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 18.332,47 КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку радова  из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2020. годину,  са конта број 

511 231- Издаци за инвестиционо одржава-

ње путева. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-157/20 

Датум: 26.08.2020.  
_______________________________________________________ 

 

20. 

На основу члана 70., члана 64. став 

(1) тачка б), члана 70. став (1), став (3) и 

став (6), a у вези са чланом 25. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),  

члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 97/16), те члану  

74. Статута општине Петрово („Сл. гла-

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

лник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку радова путем отвореног поступка 

„Изградња моста на ријеци Спречи на путу 

Порјечина – Миричина“ број 02-014-7-

118/20 од 05.06.2020.године, понуђачу под 

називом „Бетон“ д.о.о. Градишка. 

 

Члан 1. 

Обавјештење број 873-1-3-29-3-

15/20 од 05.06.2020. године о јавној наба-

вци радова путем отвореног поступка 

„Изградња моста на ријеци Спречи на путу 

Порјечина – Миричина“ број 02-014-7-

118/20 од 05.06.2020. године, објављено је 

у „Службеном гласнику БиХ“  број 33 од 

12.06.2020. године, рефернца S1-10539-20. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем отвореног поступка „Изградња мо-

ста на ријеци Спречи на путу Порјечина – 

Миричина“ број 02-014-7-118/20 од 05.06. 

2020. године, приспјело је 5 (пет) благо-

времених понуда. 

 

Члан 3. 

На електронску аукцију, предви-

ђену тендерском документацијом у пре-

дметном поступку, пријављене су 4 (чети-

ри) прихватљиве понуде. Електронска 

аукција одржана је 14.08.2020. године са 

почетком у 12:00 часова и трајала је све до 

12:12 часова. 

 

Члан 4. 

„Бетон“ д.о.о Градишка, изабран  је 

као најповољнији понуђач у поступку ја-

вне набавке радова путем отвореног по-

ступка „Изградња моста на ријеци Спречи 

на путу Порјечина – Миричина“ број 02-

014-7-118/20 од 05.06.2020.године, након 
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што је на електронској аукцији понудио 

најнижу цијену, која је тендерском доку-

ментацијом у предметном поступку јавне 

набавке дефинисана као критериј за до-

дјелу Уговора. 
 

Члан 5. 

Уговор о јавној набавци радова пу-

тем отвореног поступка „Изградња моста 

на ријеци Спречи на путу Порјечина – 

Миричина“,  закључиће 15 дана након што 

су сви понуђачи обавјештени о избору 

најповољније понуђача. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.  

 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

 

Поступак јавне набавке радова про-

веден 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. Понуде понуђача: „Стру-

ктура“ д.о.о. Јајце, „Инжињеринг 1“ д.о.о. 

Тешањ, група понуђача: „Џена“ д.о.о. Гра-

дачац, представник групе и „Геокоп“ д.о.о. 

Дервента члан групе и „Бетон“ д.о.о. Гра-

дишка оцијењене су као прихватљиве, те 

су као такве и пријављене на електронску 

аукцију. Након одржане електронске 

аукције 14.08.2020. године, а на основу 

извјештаја о одржаној електронској аукци-

ји, генерисаног са Портала јавних набавки 

БиХ, Комисија је упутила препоруку Наче-

лнику општине Петрово, да се као најпо-

вољнији понуђач у поступку јавне набавке 

радова путем отвореног поступка „Изгра-

дња моста на ријеци Спречи на путу Порје-

чина – Миричина“ број 02-014-7-118/20 од 

05.06.2020. године изабере „Бетон“ д.о.о 

Градишка који је на одржаној електронској 

аукцији понудио најнижу цијену, која је у 

тендерској документацији у предметном 

поступку јавне набавке, и дефинисана као 

критериј за додјелу Уговора. На основу 

члана 64. став (1)  тачка б),  члана 70. став 

(1), став (3) и став (6), члана  25. 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 на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на по-

ступак, сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). У складу са чланом 99. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси  Уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми ди-

ректно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. Жалба се подноси у довољном броју 

примерака, а који не може бити мањи од 

три, како би могла бити уручена ква-

лификованом кандидату или изабраном 

понуђачу, као и другим странкама у по-

ступку. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује  у року од 10 (десет) дана, од 

дана када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, 

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 сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14).  
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-153/20 

Датум: 14.08.2020.  
_______________________________________________________ 

21. 

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 

 



Страна 27 - Број 8    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО    Понедељак, 07.09.2020. године 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом 

Госпојинских дјечијих радости“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне роба путем директног споразума: „На-

бавка бицикла за дјецу поводом Госпо-

јинских дјечијих радости“ 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће 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 1.709,40  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 Петро-

во за 2020. годину, са конта број: 412 943 - 

Расходи за манифестацију Госпојинске дје-

чије радости. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-155/20 

Датум: 14.08.2020.  
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 17. став (1) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), 

сходно члану 59. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 97/16 ), те 

члана 57. Статута општине Петрово- Пре-

чишћени текст  („Сл. гласник општине Пе-

трово“, број 7/14), Начелник општине Пе-

трово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О измјени плана јавних набавки  

за 2020. годину 

 

Члан 1. 

У план јавних набавки за 2020. го-

дину се уврштава: 

1. Јавна набавка радова путем отво-

реног поступка отвореног поступка: 

„Изгра-дња моста на ријеци Спречи на 

путу Порјечина – Миричина“. Процијење-

на вриједност јавне набавке (без укљу-

ченог ПДВ-а) износи 218.183,53  КМ. Сре-

дства су обезбијеђена на конту 511 131 – 

Издаци за прибављање асфалтних путних 

праваца  - пројекат „марка на марку“. 

2. Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: „Набавка улазних врата“. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без 

укљученог ПДВ-а) износи 1.282,05 КМ без 

ПДВ-а. Средства су обезбијеђена на конту 

412 510 – Текуће одржавање зграда. 

3.    Јавна набавка роба путем отво-

реног поступка „Набавка моторног возила 

за прикупљање и одвоз кабастог кому-

налног отпада“. Процијењена вриједност 

јавне набавке (без укљученог ПДВ-а) изно-

си  68.376,06  КМ без ПДВ-а. Средства су 

обезбијеђена на конту 511 313 – Издаци за 

набавку камиона за потребе ЈКП „Вода“ 

Петрово.   

4.   Јавна набавка радова путем ди-

ректног споразума „Чишћење канала на 

територији општине Петрово“. Проције-

њена вриједност јавне набавке (без укљу-

ченог ПДВ-а) износи  4.965,81  КМ без 

ПДВ-а. Средства су обезбијеђена на конту 

412 521 – Расходи за текуће одржавање 

објеката друмског саобраћаја.   

5. Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: „Набавка бицикла за дје-

цу поводом Госпојинских дјечијих радо-

сти. 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 Петро-

во за 2020. годину, са конта број: 412 943 - 
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Расходи за манифестацију Госпојинске дје-

чије радости.   

6. Јавна набавка радова путем отво-

реног поступка отвореног поступка: „Са-

нирање и пресвлачење асфалтом путних 

праваца на територији општине Петрово“. 

Процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 18.332,47  КМ без ПДВ-а. Средства 

за набавку радова из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2020. годину,  са конта број 511 231- 

Издаци за инвестиционо одржавање путе-

ва. 
 

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: 02-014-7-114/20 

Датум: 28.05.2020.  
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16),а у вези са 

чланом 43. став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске ( „Службени гла-

сник Републике Српске“ број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999),како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

4.266,00 KM 

на конто 511233-Издаци за реко-

нструкцију моста на ријеци Спречи у МЗ 

Петрово  4.266,00 КМ (организациони код 

00380130),  период  јул  2020. 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: 02-014-1-180/20 

Датум: 27.07.2020.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2020. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник општине доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100- Расходи за бруто 

плате  11.000,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родите-

љског одсуства и осталих накнада                                 

плата који се не рефундирају   5.000,00 KM   

на конта 638100- Расходи за на-

кнаду плата за породиљско одсуство који 

се рефундирају 6.000,00 КМ период јул  

2020. 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: 02-014-1-202/20 

Датум: 20.08.2020.  
_______________________________________________________ 
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25. 

    На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2020. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 260,00 КМ, како 

слиједи:                        

           са конта 415200-Грантови у земљи                                                         

260,00 КМ 

           на конто 412700-Расходи за стручне 

услуге 50,00 КМ,  

           на конто 412900-Остали непомену-

ти расходи 210,00 КМ период септембар 

2020. 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: 02-014-1-212/20 

Датум: 03.09.2020.  
_______________________________________________________ 

26. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2020. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник  општине до-

носи 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412943-Расходи за манифе-

стацију „Стазама егзодуса Тумаре-Стог“                                                            

1.000,00 КМ 

на конто 412943-Расходи за мемо-

ријални турнир „Југослав Јокић“ 1.000,00 

КМ период август  2020. 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: 02-014-1-213/20 

Датум: 27.08.2020.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 73.алинеја 5. По-

словника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 6/18), чланa 16. a у вези са чланом 14 

став 1. Одлуке о општинским наградама и 

признањима („Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/04 и 7/07), Комисија за на-

граде и признања, на приједлог Начелника 

општине Петрово, на сједници одржаној  

дана 27.08.2020 године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ОБЛАСТИМА, ВРСТИ И БРОЈУ 

ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНА-

ЊА ЗА ДОДЈЕЛУ У 2020. ГОДИНИ 

 

І 

 Поводом Дана општине Петрово 

''Михољдан'' у 2020. години биће додјеље-

на следећа општинска признања и награде: 

 

I  - Повеља општине Петрово  
1 повеља; 
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II - Плакета општине Петрово 

''Михољско љето''                      1. плакета; 

 

ІII – У области привреде, шумар-

ства и пољопривреде: 

1. Златна значка општине Петрово                           

1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово                         

1. значка; 

3. Писмена похвала          2. похвалe; 

 

ІV– У области друштвених дјела-

тности (образовање, култура, спорт, 

здравство и друге дјелатности) 

1. Златна значка општине Петрово                           

1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово                        

1. значка; 

3. Новчана награда у износу од 

100,00 КМ                                5. награда; 

4. Писмена похвала         5. похвала. 

 

II 

Новчане награде биће додијељене 

заслужним појединцима, првенствено 

омладинцима који су остварили одређене 

резултате у спортским, образовним, култу-

рним и другим друштвеним дјелатностима. 

III 

Награде и признања додјељује Ску-

пштина општине Петрово по основу ја-

вног огласа, кога расписује Комисија за на-

граде и признања. 

Оглас из претходног става биће 

објављен на огласној табли општине, пу-

тем Радија Републике Српске-Студио Пе-

трово и достављањем овлашћеним предла-

гачима из члана 16. став 3. Одлуке о 

општинским наградама и признањима 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/04 и 7/07). 
 

IV 

Рок за предлагање кандидата за до-

дјелу награда и признања општине Петро-

во за 2020. годину је 15 дана од дана обја-

вљивања јавног огласа. 
 

V 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                               Драган  Протић, с.р. 

Број: 01-013.3-5/20 

Датум: 27.08.2020.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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