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

Број: 1  Петрово,  11.02.2011.године          Година: XIX 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
1. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 
4. Правилника о начину и роковима извршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са ст-
варним стањем („Службени гласник РС“ број 
37/00) начелник општине Петрово, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, ПОТРАЖИВА-
ЊА И НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И  УСКЛА-
ЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА 

СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 
Ради утврђивања стварног стања ос-

новних средстава, потраживања, новчаних 
средстава и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем, именује се по-
писна комисија у саставу: 

1. Лазић Игор, пресједник комисије 
2. Деспотовић Невена, члан комисије 
3. Гаврић Сњежана, члан комисије 
4. Иличић Јулијана, члан комисије. 

 
Члан 2.  

 Задатак комисије из члана 1. ове одлу-
ке је да изврши попис сталних средстава, пот-
раживања и новчаних средстава закључно са 
стањем на дан 31.12.2010. године.  
 

Члан 3.  
 Пописна комисија извршиће попис у 
времену од 13. децембра 2010. године до 28. 
фебруара 2011. године. 
 Попис готовог новца и средстава на 
пословним рачунима и депозитима код пос-
ловних банака, извршиће се на дан 31. де-
цембар 2010. године, тј. са стањем на тај дан.  
 Почетак и завршетак пописа у напри-
јед наведеном интервалу, одредиће начелник 
општине својим упутством. 
 

 
Члан 4.  

 Пописна комисија је дужна да бла-
говремено прије почетка пописа утврди свој 
план рада по коме ће вршити попис и исти 
достави начелнику општине. 
 

Члан 5.  
 Након завршеног пописа, комисија је 
дужна да састави извјештај о извршеном по-
пису и да исти достави централној комисији, 
заједно са потписаним листама, а најкасије до 
28. фебруара 2011. године. 
 

Члан 6.   
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово.  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-278/10 
Датум: 03.12.2010.  
___________________________________________________________ 

 2. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 
4. Правилника о начину и роковима извршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са ст-
варним стањем („Службени гласник РС“ број 
37/00) начелник општине Петрово, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ОБАВЕЗА 

 
Члан 1. 

Ради утврђивања стварног стања сит-
ног инвентара и обавеза и усклађивања књи-
говодственог стања са стварним стањем, име-
нује се пописна комисија у саставу: 

1. Ристић Бојана, пресједник комисије 
2. Петковић Споменка, члан комисије 
3. Томић Ведрана, члан комисије. 
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Члан 2.  
 Задатак комисије из члана 1. ове од-
луке је да изврши попис ситног инвентара и 
обавеза закључно са стањем на дан 31.12. 
2010. године.  
 

Члан 3.  
 Пописна комисија извршиће попис у 
времену од 13. децембра 2010. године до 28. 
фебруара 2011. године. 
  Почетак и завршетак пописа у нап-
ријед наведеном интервалу, одредиће начел-
ник општине својим упутством. 
 

Члан 4.  
 Пописна комисија је дужна да благо-
времено прије почетка пописа утврди свој 
план рада по коме ће вршити попис и исти до-
стави начелнику општине. 
 

Члан 5.  
 Након завршеног пописа, комисија је 
дужна да састави извјештај о извршеном по-
пису и да исти достави централној комисији, 
заједно са потписаним листама, а најкасије до 
28. фебруара 2011. године. 
 

Члан 6.   
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово.  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-280/10 
Датум: 03.12.2010.  
___________________________________________________________ 

 3. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 
4. Правилника о начину и роковима извршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем („Службени гласник РС“ 
број 37/00) начелник општине Петрово, до-
носи 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 
 

Члан 1. 
Ради утврђивања фер књиговодствене 

вриједности имовине, именује се комисија у 
саставу: 

1. Трифковић Небојша, пресједник ко-
мисије 

2. Томић Жељко, члан комисије 
3. Арсенић Озрен, члан комисије. 

 
Члан 2.  

 Задатак комисије из члана 1. ове од-
луке је да изврши процјену имовине општине 
закључно са стањем на дан 31.12.2010. годи-
не.  
 

Члан 3.  
 Комисија ће извршити процјену имо-
вине у времену од 13. децембра 2010. године 
до 28. фебруара 2011. године.  
 Почетак и завршетак пописа у напри-
јед наведеном интервалу, одредиће начелник 
општине својим упутством. 
 

Члан 4.  
 Комисија за процјену је дужна да бла-
говремено прије почетка рада утврди свој 
план рада по коме ће вршити процјену и исти 
достави начелнику општине. 
 

Члан 5.  
 Након завршене процјене имовине, ко-
мисија је дужна да састави извјештај о извр-
шеном раду и да исти достави централној ко-
мисји, заједно са потписаним листама, а нај-
касије до 28. фебруара 2011. године. 

 
Члан 6.   

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-279/10 
Датум: 03.12.2010.  
___________________________________________________________ 

 4.  
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 
4. Правилника о начину и роковима извршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са ст-
варним стањем („Службени гласник РС“ број 
37/00) начелник општине Петрово, доноси 
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О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПОПИС 
 

Члан 1. 
Ради организовања, праћења и контро-

лисања да ли су поједине комисије право-
времено донијеле сопствени план рада и како 
га извршавају, координисања рада и давања 
неопходних упутставадругим комисијама, 
праћења поштовања рокова и извршења по-
писа од стране појединих комисија, коорди-
нисања усаглашавања и поступка сравњења са 
књиговодством, састављања коначног извјеш-
таја о попису имовине и обавеза и његовог 
достављања рачуноводству и Начелнику опш-
тине, именује се пописна комисија у саставу: 

1. Лазић Игор, пресједник комисије 
2. Трифковић Небојша, члан комисије 
3. Ристић Бојана, члан комисије. 

 

Члан 2.  
 Задатак горе наведене комисије стоји 
као у члану 1. ове одлуке. 
 

Члан 3.  
 Централна комисија ће радити у пе-
риоду од 28. фебруара до 10. марта 2011. го-
дине.  
 Почетак и завршетак пописа у нап-
ријед наведеном интервалу, одредиће начел-
ник општине својим упутством. 
 

Члан 4.  
 Централна пописна комисија је дужна 
да благовремено прије почетка рада утврди 
свој план рада и исти достави начелнику 
општине. 
 

Члан 5.  
 Након завршеног рада, комисија је ду-
жна да састави извјештај о раду и да исти 
достави начелнику општине а најкасије до 10. 
марта 2010. године. 
 

Члан 6.   
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово.  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-304/10 
Датум: 31.12.2010.  
___________________________________________________________ 

 5. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 
4. Правилника о начину и роковима извршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем („Службени гласник РС“ 
број 37/00) начелник општине Петрово, издаје 

 
У П У Т С Т В О 

О ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ ПОПИСА, 
ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА 

 
1. Овим упутством се одређује почетак 

и завршетак пописа који ће урадити комисије 
за попис образоване Одлукама о формирању 
комисија за попис од 03.12.2010. године. 

2. Попис ће започети дана 13.12.2010. 
године и трајати до 28.02.2011. године. 

3. Попис имовине, обавеза и потражи-
вања врши се са стањем на дан 31.12.2010. го-
дине  

4. Комисија за попис ће потписане из-
вјештаје о попису до 28.02.2011. године дос-
тавити Централној комисији. 

5. Централна комисија ће до 10. марта 
2011. године доставити Начелнику општине 
Извјештај о попису основних средстава, сит-
ног инвентара, обавеза, потраживања и нов-
чаних средстава те процјени имовине опш-
тине. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-312/10 
Датум: 31.12.2010.  
___________________________________________________________ 

 6. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05), члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), а у 
складу са чланом 6. Уредбе Владе РС о усло-
вима и начину плаћања готовим новцем 
(„Службени гласник РС бр. 97/03 и 1/04), на-
челник општине доноси  
 

О Д Л У К У 
О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ 

 

Члан 1. 
 Благајнички максимум у главној блага- 
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јни Трезора општине Петрово износи 1.000,00 

КМ . 
 

Члан 2. 

        Ова одлука ће се примјењивати у 2011. 

години. 
 

Члан 3. 

        Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у Службеном глас-
нику општине. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-302/10 
Датум: 31.12.2010.  
___________________________________________________________ 

 7. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

    Одобрава се реалокација средстава  

Административне службе општине (организа-
циони код 00380130), у износу од 2.210,00 КМ, са 

конта број 611200 – Накнаде трошкова 

запослених на конто број 611100 – Бруто пла-те 
и накнаде. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 
                                                                              

Члан 3. 
           Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службе-
ном гласнику општине Петрово. 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-305/10 
Датум: 31.12.2010.   
___________________________________________________________ 

 8. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш- 
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава  

Скупштине општине (организациони код 

00380110), у износу од 200,00 КМ, са конта број 

611200 – Накнаде трошкова запослених на 

конто број 611100 – Бруто плате и накнаде. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-306/10 
Датум: 31.12.2010.   
___________________________________________________________ 

 9. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава  

СШЦ Петрово (организациони код 08150046), у 

износу од 100,00 КМ , са конта број 613310 – 

Трошкови за комуналне и комуникационе 

услуге на конто 613210 – Трошкови енергије. 
Одобрава се реалокација средстава  

СШЦ Петрово у износу од 300,00 КМ, са конта 

611211 – Накнаде за превоз са посла и на 
посао на конто 613113 – Путовање, лична 
возила у земљи. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
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твене дјелатности, Одсјек за буџет и фина-
нсије. 
                                                                              

Члан 3. 

          Одлука ступа на снагу наредног дана од 
 Дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-307/10 
Датум: 31.12.2010.   
___________________________________________________________ 

 10.  
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине ( „Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

    Одобрава се реалокација средстава  

Центра за социјални рад Петрово  (организа-
циони код 00380300), у износу од 53,00 КМ , са 

конта број 613910 – Трошкови репрезен-тације 
на конто 613416 – Поштанске маркице. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 
                                                                              

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-308/10 
Датум: 31.12.2010.   
___________________________________________________________ 

 11. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава На- 
родној библиотеци Петрово   (организа-циони 
код 08180056), у износу од 40,00 КМ, са конта 

број 613418 – Трошкови канце-ларијског 
материјала на конто 613211 – Трош-кови 
утрошка електричне енергије. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 

                                                                              

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од 

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

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-309/10 
Датум: 31.12.2010.   
___________________________________________________________ 

 12. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

I 

 У оквиру МДГ-Ф Програма под на-
зивом «Стандардизација управљања живот-
ном средином: Повезивање локалних и држа-
вних активности БиХ“ који је почео са имп-
лементацијом  почетком 2010. године, дана 
25.10.2010. године потписан је Меморандум о 
разумијевању између општине Петрово и ор-
ганизације Уједињених нација (UNDP, UNV, 
UNEP, FAO и UNESCO) за израду пројекта 
локалног управљања животном средином, 
ЛЕАП (Локални еколошки акциони план). 
 

II 
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 За израду пројекта локланог управ-
љања животном средином, ЛЕАП-а у опш-
тини Петрово, именује се Општински управни 
одбор/пројектни тим у саставу: 
 1. Бојана Ристић, - општина Петрово, 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјалатности – предсједник Управног од-
бора 
 2. Драженка Максимовић, општина Пе-
трово, Начелник Одјељења за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове – члан 
 3. Драгица Пејић, - општина Петрово, 
Шеф Одсјека за управљање развојем - члан 
 4. Споменка Петковић, - општина Пет-
рово, Одсјек за управљање развојем - члан 
 5. Зоран Трифковић, - општина Петро-
во, Комунална полиција – члан 
 6. Небојша Трифковић, - општина Пет-
рово, Одјељење за привреду, финансије и дру-
штвене дјелатности, члан, 
 7. Јулијана Цвјетковић, - општина Пет-
рово, Одјељење за просторно уређење и стам-
бено-комуналне послове – члан 
 

III 
 Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављено у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-1/11 
Датум: 13.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 13. 
На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), начел-
ник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ 

НАМЈЕНА 
 

Члан 1. 
            Одобрава се отварање рачуна посебних 
намјена за набавку опреме из грантова за Доб-
ровољну ватрогасну јединицу Петрово (орга-
низациони код 00380600). 
 

Члан 2. 

      Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у Службеном глас-
нику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-10/11 
Датум: 18.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 14. 
На основу члана 43. Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), начел-
ник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за разматрање за-
хтјева за једнократне новчане помоћи поје-
динцима у саставу: 
 1. Синиша Стјепановић, предсједник 
комисије, 
 2. Јово Николић, члан комисије, 
 3. Игор Лазић, члан комисије, 
 4. Трифковић Небојша, члан комисије, 
 5. Трифковић Стојанка, члан комисије. 
 

Члан 2. 
 Задатак комисије из члана 1. ове од-
луке је да разматра захтјеве за  једнократну 
новчану помоћ појединцу, сачини приједлог 
одлуке, дописа и достави начелнику општине. 
 

Члан 3. 
 Комисија из члана 1. ове одлуке се 
именује за 2011. годину. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-11/11 
Датум: 20.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 15. 
            На основу члана 1. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласникБиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
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03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
17/06), Начелник општине Петрово доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБА-
ВКЕ ЗА НАБАВКУ РОБА: „НАБАВКА 
ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА“ 

 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за  
набавку роба: „Набавка горива за службена 
возила“. 
 

Члан 2. 
          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06) и Закона о 
измјенама Закона о јавним набавкама („Слу-
жбени гласник  БиХ“ бр.12/09) проведе про-
цедуру за набавку из члана 1. и предложи нај-
повољнијег понуђача за наведену набавку. 
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-1/11 
Датум: 24.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 16. 
На основу члана 1. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласникБиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
17/06), Начелник општине Петрово доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБА-
ВКЕ ЗА НАБАВКУ РОБА: „НАБАВКА ПРЕ-
ХРАМБЕНИХ АРТИКАЛА ЗА КУХИЊУ И 
СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ“ 
 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку роба: „Набавка прехрамбених арти-
кала за кухињу и средстава за одржавање хи-
гијене у згради општине“. 

 
Члан 2. 

          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06) и Закона о 
измјенама Закона о јавним набавкама („Слу-
жбени гласник  БиХ“ бр.12/09) проведе про-
цедуру за набавку из члана 1. и предложи нај-
повољнијег понуђача за наведену набавку. 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-2/11 
Датум: 24.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 17. 
На основу члана 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласникБиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
17/06), Начелник општине Петрово доноси: 

 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НА-
БАВКЕ ЗА НАБАВКУ РОБА: „НАБАВКА 

СВЈЕЖЕГ МЕСА ЗА КУХИЊУ“ 
 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку роба: „Набавка свјежег меса за ку-
хињу“. 
 

Члан 2. 
          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним наба-
вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06) и Закона о 
измјенама Закона о јавним набав-кама („Слу-
жбени гласник  БиХ“ бр.12/09) проведе про-
цедуру за набавку из члана 1. и предложи 
најповољнијег понуђача за наведену набавку. 
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-3/11 
Датум: 24.01.2011.   
___________________________________________________________ 

18. 
На основу члана 1. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
17/06), Начелник општине Петрово доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБА-
ВКЕ ЗА НАБАВКУ РОБА: „НАБАВКА 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА“ 

 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку роба: „Набавка канцеларијског мате-
ријала“ 
 

Члан 2. 
          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06) и Закона о 
измјенама Закона о јавним набавкама („Слу-
жбени гласник  БиХ“ бр.12/09) проведе про-
цедуру за набавку из члана 1. и предложи нај-
повољнијег понуђача за наведену набавку. 
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-4/11 
Датум: 24.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 19. 
           На основу члана 1. Закона о јавним на-
бавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
17/06), Начелник општине Петрово доноси: 
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НА-
БАВКЕ ЗА НАБАВКУ РОБА: „НАБАВКА 
УГЉА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ“ 

 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку роба:„Набавка угља за централно 
гријање“ 
 

Члан 2. 
          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06) и Закона о 
измјенама Закона о јавним набавкама („Служ-
бени гласник  БиХ“ бр.12/09) проведе проце-
дуру за набавку из члана 1. и предложи нај-
повољнијег понуђача за наведену набавку. 
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-5/11 
Датум: 24.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 20. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 
56. Статута општине ( „Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 
       Именује се комисија за процјену ври-
једности путничких моторних возила: Голфа 
4 и Заставе Југо у саставу: 

1. Вукадин Благојевић, предсједник ко-
мисије, 

2. Бранислав Михајловић, члан коми-
сије, 

3. Боро Ђурић, члан комисије. 
 

Члан 2. 
             Задатак комисије је да изврши про-
цјену вриједности путничких моторних вози-
ла из члана 1. ове одлуке и да сачини запи-
сник о извршеној процјени. 
                                                                              

Члан 3. 
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            Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-14/11 
Датум: 26.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 21. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), начелник  

општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава  

СШЦ Петрово (организациони код 08150046), у 

износу од 2.000,00 КМ, са конта број 412790 – 
Расходи за остале струне услуге, на конто 
412930 – Расходи за бруто накнаде за рад ван 
радног односа. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
                                                                              

Члан 3. 

          Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-21/11 
Датум: 31.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 22. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), начелник  оп-
штине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава  ЈУ 

„Центра за културу и образовање“ Петрово  
(организациони код 00380500), у износу од 
7.800,00 КМ, са конта број 412700 – Расходи за 
струне услуге, на конто 412900 – Остали 
непоменути расходи. 

 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
                                                                              

Члан 3. 

          Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-22/11 
Датум: 31.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 23. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), начелник  оп-
штине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава  

СШЦ Петрово (организациони код 08150046), у 

износу од 2.300,00 КМ, са конта број 412730 – 
Расходи за услуге информисања и медија, на 
конто 412940 – Расходи по основу репрезен-
тације. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
                                                                              

Члан 3. 
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          Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-23/11 
Датум: 31.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 24. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), начелник  оп- 
штине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава  ЈУ 
„Центру за социјални рад“ Петрово  за јануар 
2011. гонине (организациони код 00380300), у 
износу од 54.200,00 КМ, са конта број 412790 – 
Расходи за остале струне услуге, на конто 
416313 – Дознаке установама социјалне заш-
тите за смјештај штићеника. 

 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
             

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-24/11 
Датум: 31.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 25. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), начелник  оп-
штине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава  ЈУ 
„Центру за социјални рад“ Петрово  за јануар 
2011. гонине (организациони код 00380300), у 
износу од 3.000,00 КМ, са конта број 412790 – 
Расходи за остале струне услуге, на конто 
416319 – Остале дознаке пружаоцима услуга  
социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите. 

 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
 

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-25/11 
Датум: 31.01.2011.   
___________________________________________________________ 

 26. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
56. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), те 
члана 6. Одлуке о стипендирању  редовних 
студената у 2011. години («Службени гласник 
општине Петрово» број 13/10) Начелник опш-
тине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОДАБИРУ СМЈЕРОВА ЗАНИМАЊА ЗА 
ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђују се приоритет-
ни  и алтернативни фекултети и занимања ра-
ди додјеле студентских стипендија у 2011. го-
дини, као и број стипендиста  по појединач-
ним занимањима. 
 

Члан 2. 
 Приоритетни факултети и занимања  за 
стипендирање студената  су: 
 1. Природно-математички факултет, 
на-ставник/професор математике или физике 
–друга, трећа и четврта година - 1 (један) сту-
дент, 
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 2. Филолошки факултет, одсјек њемач-
ки језик и књижевност - друга, трећа и чет-
врта година - 1 (један) студент, 
 3. Технолошки факултет, студијски 
програм: биотехнолошко прехрамбени – дру-
га, трећа и четврта година - 1 (један) студент, 
 4. Шумарски факултет, студијски про-
грам: прерада дрвета - друга, трећа и четврта 
година - 1 (један) студент. 
 

Члан 3. 
 Алтернативни факултети и занимања 
за стипендирање студената су: 
 1. Медицински  факултет, студиј меди- 
цине - друга, трећа, четврта, пета и шеста го-
дина - 1 (један) студент, 
 2. Филозофски факултет, одсјек за со-
цијални рад - друга, трећа и четврта година - 1 
(један) студент, 
 3. Филозофски факултет, одсјек за но- 
винарство - друга, трећа и четврта година - 1 
(један) студент,  
 4. Пољопривредни факултет - друга, 
трећа и четврта година - 1 (један) студент. 
 

Члан 4. 
 У случају недовољног броја пријавље-
них за тражена занимања, стипендије ће се 
додијелити студентима осталих факултета. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-20/11 
Датум: 01.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 27. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 24. 
Закона о угоститељству («Службени гласник 
Републике Српске» број 15/10), члана 33. 
Правилника о условима за пружање услуга у 
апартманима, собама за изнајмљивање и 
кућама за одмор («Службени гласник Репу-
блике Српске» број: 85/10) начелник  општи-не 
Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ 

ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ 
 

Члан 1. 
 Именује се комисија за категоризацију 
угоститељских објеката за смјештај у саставу: 

1. Петар Живковић, предсједник, 
2. Жељко Томић, члан, 
3. Небојша Трифковић, члан. 

 

Члан 2. 
 Задатак комисије је да разматра захтје-
ве за одређивање категорије и спроводи пос-
тупак категоризације угоститељских објеката 
за смјештај, врсте: апартман, кућа и стан за 
одмор, „бед анд бреакфаст“, соба за изнај-
мљивање, сеоско домаћинство, камп те даје 
приједлоге за одређивање категорије надлеж-
ном органу. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења,  а  биће  објављено  у  Службеном глас- 
нику општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-2/11 
Датум: 03.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 28. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба : „Изградња 
моста на ријеци Јадрини“, реф. бр 02-014-2-
479/10 предузећу „ТЕХНОГРАД“ д.о.о. из 

Тузле. 
 

Предузеће „ТЕХНОГРАД“ д.о.о. из Ту-
зле, изабрано је као најповољнији понуђач у 
поступку јавне набавке –  „Изградња моста на 
ријеци Јадрини“, референца бр. 02-014-2-
479/10, отвореним поступком по тендеру ЈА-
НАБ 1-13-17830/10 објављеном у Службеном 
гласнику БиХ број 100/10 од 06.12.2010. го-
дине. 

  Уговор о набавци радова „Изградња 
моста на ријеци Јадрини“, референца бр. 02-
014-2-479/10 закључује се након истека 15 да-
на од дана када су сви понуђачи обавјештени  
о избору најповољнијег понуђача. 
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О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-
вкама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подза-
конским актима донесеним на основу њега. 
Поступак је проводила комисија за провођење 
поступка набавке радова - „Изградња моста 
на ријеци Јадрини“, именована од стране Ми-
нистра финансија у Влади Републике Српске 
(Рјешење бр. 06.10/020-231-22/08 од 04.01. 
2011. године), те након  пријема и оцјене по-
нуда упутила препоруку Начелнику општине 
Петрово да се као најповољнији понуђач иза-
бере предузеће „ТЕХНОГРАД“ д.о.о. из Ту-
зле.  

Извјештај   комисије   и   препорука  су 
прихваћени и добили писмену сагласност  и 
од Министра финансија у Влади Републике 
Српске па је донесена одлука као у диспо-
зитиву: 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
  Сваки  добављач  који  има  легитиман 
 интерс за конкретан уговор о јавној набавци 
и који сматра да је уговорни орган у току  по-
ступка прекршио једну или више одредби За-
кона о јавним набавкама БиХ или подзакон-
ских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак. При-
говор се подноси уговорном органу као прво-
степеној инстанци у жалбеном поступку у пи-
саној форми  у року од 5 дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или је 
требао да сазна за наводну повреду  Закона о 
јавним набавкама, али не касније од једне го-
дине  од наводне повреде. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-13/11 
Датум: 01.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 29. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба : „Набавка 
канцеларијског материјала“ реф.  02-014-7-

7/11, СТР „САЊА“ из Добоја. 
 

СТР „САЊА“ из Добоја изабрано је 
као најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке – „Набавка канцеларијског материја-
ла“ , конкурентским позивом бр. 02-014-7-7/11  
од 25.01.2011. године.  
 Уговор о набавци роба –„Набавка канце-
ларијског материјала“ референца бр. 02-014-
7-7/11 закључује се након истека 15 дана  од 
дана када су сви понуђачи обавјештени  о из-
бору најповољнијег понуђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је у 

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подзакон-
ским актима донесеним на основу њега. По-
ступак је проводила Комисија  за јавне наба-
вке општине Петрово, те након пријема и 
оцјене понуда упутила препоруку Начелнику 
општине Петрово да се као најповољнији по-
нуђач изабере  СТР „САЊА“ из Добоја, па је 
донесена одлука као у диспозитиву: 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
Сваки добављач који има легитиман 

интерс за конкретан уговор  о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или подза-
конских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак. При-
говор се подноси  уговорном органу као прво-
степеној инстанци у жалбеном поступку у пи-
саној форми  у року од 5 дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или је 
требао да сазна за наводну повреду  Закона о 
јавним набавкама, али не касније од једне го-
дине  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-16/11 
Датум: 04.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 30. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: „Набавка 
угља за централно гријање“ предузећу:  

Д.О.О. „Рудар“ из Тузле 
 

Д.О.О. „Рудар“ из Тузле изабрано је 
као најповољнији понуђач у поступку јавне 
набавке – „Набавка угља за централно грија-
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ње“ , конкурентским позивом бр. 02-014-7-
8/11  од 25.01.2011. године.  
  Уговор о набавци роба –„Набавка угља 
за централно гријање“ референца бр. 02-014-
7-8/11 закључује се након истека 15 дана од 
дана када су сви понуђачи обавјештени о из-
бору најповољнијег понуђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је у 

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подзакон-
ским актима донесеним на основу њега. Пос-
тупак је проводила Комисија  за јавне набавке 
општине Петрово, те након пријема и оцјене 
понуда упутила препоруку Начелнику опш-
тине Петрово да се као најповољнији понуђач 
изабере: Д.О.О. „Рудар“ из Тузле па је до-
несена одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  по-
ступка прекршио једну или више одредби За-
кона о јавним набавкама БиХ  или подзакон-
ских аката донесених на основу њега има пра-
во уложити приговор на поступак. Приговор 
се поодноси  уговорном органу као првосте-
пеној инстанци у жалбеном поступку у пи-
саној форми  у року од 5 дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или је 
требао да сазна за наводну повреду  Закона о 
јавним набавкама, али не касније од једне го-
дине  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-22/11 
Датум: 07.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 31. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: „Набавка 
горива за службена возила“ предузећу: 
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д., ПЈ „Брод“ 

 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д., ПЈ „Брод“,  
изабрано је као најповољнији понуђач у пос-
тупку јавне набавке –  „Набавка горива за слу-

жбена возила“ , конкурентским позивом бр. 
02-014-7-6/11  од 25.01.2011. године.  
Уговор о набавци роба –„Набавка горива за 
службена возила“ референца бр. 02-014-7-6/11 
закључује се након истека 15 дана од дана ка-
да су сви понуђачи обавјештени о избору нај-
повољнијег понуђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је у 

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подзакон-
ским актима донесеним на основу њега. Пос-
тупак је проводила Комисија  за јавне набавке 
општине Петрово, те након пријема и оцјене 
понуда упутила препоруку Начелнику општи-
не Петрово да се као најповољнији понуђач 
изабере: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д., ПЈ „Брод“  
па је донесена одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  по-
ступка прекршио једну или више одредби За-
кона о јавним набавкама БиХ или подзакон-
ских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак. При-
говор се поодноси  уговорном органу као пр-
востепеној инстанци у жалбеном поступку у 
писаној форми  у року од 5 дана од дана када 
је подносилац приговора стекао сазнање  или 
је требао да сазна за наводну повреду  Закона 
о јавним набавкама, али не касније од једне 
године  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-25/11 
Датум: 08.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 32. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), начелник  оп-
штине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава  ЈУ 
„Центру за социјални рад“ Петрово  за 
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фебруар 2011. године (организациони код 
00380300), у износу од 1.150,00 КМ, са конта 

број 411249 – Расходи за остале накнаде 
(500,00 КМ) и са конта 416313 – Дознаке ус-
тановама социјалне заштите (600,00 КМ), на 
конто 412938 – Расходи за бруто накнаде за 
привремене и повремене послове. 

 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
 

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-29/11 
Датум: 10.02.2011.   
___________________________________________________________ 

  
 

33. 



 
На основу члана 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 49/04,19/05,52/05,24/06,70/06), Упутство о 

примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05) те  члана 3. Правилника о  набавци роба, вршењу услуга и уступању 
радова  („Службени гласник општине Петрово“ бр. 18/06), Начелник Општине Петрово донио је: 

 
П Л А Н  

Јавних набавки за 2011.годину 
Ј А В Н Е   Н А Б А В К Е  

Ред. 
број 

Предмет набавке  
(са 

спецификацијом) 

Процјењена 
вриједност 

(КМ) 

Врста 
поступка 

Оквирно 
вријеме 
покретања 
поступка 

Оквирно 
вријеме 

реализације 
уговора 

Конто 
(планска 
година) 

Износ на 
конту  

(планска 
година) 

Извор  
финансирања  

(планска 
година) 

Р О Б Е  
 
 
 
 
 

1. 

Набавка  
Канцеларијског 
материјала  
-папир за 
штампање и 
копирање,тонери 
фасцикле, 
-кламерице  
-оловке 
-регистратори 
-(спецификација 
бр.....1/11.....) 

 
 
 
 

11.600,00 

 
Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

 
Јануар-

фебруар 2011 

 
Фебруар-
децембар 

 
412310 

 
11.600,00 

 
Буџет општине  

 
 
 
 

2. 

Набавка 
прехрамбених 
артикала за 
кухињу и 
средстава за 
одржавање 
хигијене у 

згради општине . 
-рижа,макарони 
Салата,риба Уље 
Зачини, 
-средства за 

 
 

36.500.00 

 
Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

 
Јануар-

фебруар 2011 

 
Фебруар-
децембар 

 
411221 

 
+ 
 

412320 

 
35000,.00 

 
+ 
 

1500,00 
 
 
 
 
 
 

 
Буџет општине 
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чишћење 
-(спецификација 
бр.....2/11..........) 

 

 
 
 
36.500.00 

 
3. 

Набавка свјежег 
меса за кухињу  

-(спецификација 
бр.....3/11.........) 

Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

 

   

 
 

4.  

Набавка угља за 
централно 
гријање 
-угаљ , 

 коцка  90 тона  
+ превоз 

 
9.000,00 

 
Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

 
Јануар-

фебруар 2011 

 
Фебруар-
децембар 

 
412214 

 
9.000,00 

 
Буџет општине 

 
 

5.  

Гориво за 
службена возила 
 -(спецификација 
бр..4/11) 

 

11.500,00 Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

Јануар-
фебруар 2011 

Фебруар-
децембар 

 
412630 

 
11.500,00 

 
Буџет општине 

 
6. 

Набавка служб. 
путничког 
аутомобила  

 
34.000,00 

Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

Фебруар,март Март, 
април 

 
 
 
 

 
511311 

 
34.000,00 

 
Буџет општине 

У С Л У Г Е  
 
 

7.  

Услуге 
геодтских 
снимања на 
подручју 
општине 
Петрово 

(Спецификација 
5/11) 

 
10.000,00 

 
Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

 

 
Јануар, 
фебруар 

 
Фебруар-
децембар 

 
 

412755 

 
 

10.000,00 

 
 

Буџет општине 

 Услуге зимског        
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8. 

одржавања 
путева и улица 
на подручју 
општине 
Петрово 

 
8.000,00 

Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

Октобар 2011 Новембар 
2011- март 

2012 
 

412812 8.000,00 Буџет општине 

 
 
 

9. 

Услуге 
одржавања 
макадамских 
путева и улица 
на подручју 
општине 
Петрово 

 
22.000,00 

 
Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

 
Март-април 

2011 

 
Април-
септембар 

2011 

 
 

412521 

 
 

22.000,00 

 
 

Буџет општине 

 
 
 

10. 

Услуге 
одржавања 

уличне расвјете 
на подручју 
општине 
Петрово 

 
 

4.000,00 

 
Директан 
споразум 

 Јануар-
децембар 

2011 

 
 

4.000,00 

 
 

412814 

 
 

Буџет општине 

 
11. 

Услуге 
дератизације  
на подручју 
општине 
Петрово 

 
2.500,00 

 
Директан 
споразум 

 
Април, мај 

 
мај 

 
412223 

 
2.500,00 

 
Буџет општине 

 
 

12. 

Графичке услуге 
-штампање 

билтена општине 
и новогодишњег 
промотивног 
материјала  

 
3.500,00 

 
Директан 
споразум 

 
Јули аугуст. 

 
Септембар-
децембар 

 
412731 

 
3.500,00 

 
Буџет општине 

 
13. 

Услуге превоза 
угља за 
централно 
гријање 

 
2.000,00 

Директан 
споразум 

Јануар-
фебруар 2011 

Јануар-
децембар 

2011 

 
412214 

 
2.000,00 

 
Буџет општине 

 
 

Услуге 
колективог 

 
600,00 

 
Директан 

 
Јануар 2011 

 
Јануар -

 
412725 

 
600,00 

 
Буџет општине 
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14. 

осигурања 
радника 

запослених у 
службама 
општине 
Петрово 

споразум децембар 

 
15.  

Услуге платног 
промета 

2.000,00 Директан  
споразум 

Јануар-
фебруар 2011 

 412712 2.000,00 Буџет општине 

Р А Д О В И 
 

16.  
Изградња 

котловнице у 
згради општине 

 
18.000,00 

Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

 
Март април 

 
Мај-август 

2011 

 
511123 

 
226.985,00 

 

 
17. 

Изградња 
амбуланте  у мз 
Карановац 

 
200.000,00 

Отворени 
поступак 

  - - Донаторска 
средства 

 
 

18. 

Доградња старе 
школе у мз 
Какмуж- 

изградња Дома 
културе 

 
60.000,00 

Конкурентски  
Захтјев за 
достављање  
понуда 

Јануар-
фебруар 2011 

   
60.000,00 

 
Донаторска 
средства 

 
19. 

Набавке за 
пројекте 

руралног развоја 
(Специфицират 

након 
објављивања 
Правилника за 
подстицај 
руралном 

развоју од стране 
Министарства 
пољопривреде) 

Средства 
неопходна 
знат ће се 

по 
одобравању 
пројеката 

 
Отворени 
позив 

 
Мај   

    
 

Средства 
руралног 
развоја + 

средсва грађана 
+планирана 
подршка 

суфинансирању 

 
20. 

Остале набавке 
за којима се у 
току године 

      - 
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укаже потреба 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-120/10 
Датум: 25.05.2010.   
___________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 
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