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

Број: 1  Петрово,  23.01.2012.године          Година: XX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
1. 
На основу чланова 72.став 3.Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 8. тачка 2. Посебног колективног уго-
вора за запослене у области локакне само-
управе Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 114/07) начел-
ник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛ-
НИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОП-
ШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о платама запослених у 
Општинској административној служби опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 2/08, 7/08, 10/08, 1/09, 8/10 и 
13/10) мијења се члан 3. и измијењен гласи 
 „По основу обављања високосложених, 
најсложенијих и изузетно значајних послова 
основна плата увећава се: 
а) начелнику одјељења и секретару Скупш-
тине општине ....................................... 20% 
б) шефу одсјека ....................................       10% 
в) руководиоцу службе .......................       10% 
г) здравствено-санитарном инспектору .. 10% 
д) комуналном полицајцу....................       10% 
ђ) самосталном стручном сараднику за прив-
реду и приватно предузетништво ......         5% 
е) самосталном стручном сараднику за нор-
мативно правне послове .....................         5% 
ж) самосталном стручном сараднику за књи-
говодство основних средстава, јавних добара 
и ситног алата и инвентара.................         5% 
з) виши стручни сарадник за инфраструктуру 
................................................................         5% 
и) цертификованом рачуноводственом техни-
чару .......................................................         5% 
ј) возачу.................................................        20% 
к) техничком секретару ......................        20% 
л) чистачици ........................................        20% 
 
  

 
По основу посебних резултата рада, 

основна плата секретара Скупштине општине 
увећава се за 10%. 
 Под посебним резултатима рада у 
смислу претходног става овог члана има се 
сматрати са успјехом рјешавање, односно 
пружање правне помоћи на рјешавању стру-
чних правних питања из области имовинско-
правне области, који законом, Статутом оп-
штине и Пословником о раду Скупштине 
општине нису сврстани у редовне послове 
секретара, односно Стручне службе Скуп-
штине општине. 

По основу обављања послова под по-
себно отежаним условима рада, основна плата 
чистачице увећава се за 20%.“ 
  

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-8/12 
Датум: 18.01.2012.  
___________________________________________________________ 

 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 („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 бу-

џета општине Петрово (организациони код 
99999999) у износу до 1.400,00 КМ, са конта 
број 412812 – Расходи за услуге зимске слу-
жбе на конто број 412712 – Расходи за услуге 
емитовања хартија од вриједности (организа-
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циони код 00380130), период децембар 2011. 
године. 

        
Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и дру-
штвене 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: 02-014-1-277/11 
Датум: 30.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 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 („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  ЈУ 

„Центру за социјални рад“ Петрово за мјесец 
децембар 2011. године  (организациони код 
00380300), у износу од  2.195,00 КМ , са конта 
број 416100 – Дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета општине на конто број 
411111 – Расходи за основну плату, са конта 
број 416300 – Дознаке пружаоцима услуга со-
цијалне заштите (885,00 КМ) на конто 411111 
– Расходи за основну плату (885,00 КМ) и са 
конта 416300 – Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите (355,00 КМ) и конта 
412600 – Расходи по основу путовања (60,00 
КМ) на конто 412900 – Остали непоменути 
расходи – судска такса (395,00 КМ). 

 
Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштве-
не дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.                                                 

 

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: 02-014-1-278/11 
Датум: 30.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 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 („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 за мјесец деце-
мбар 2011. године (организациони код 
08180056), у износу од 100,00 КМ , са конта 
број 412992 – Расходи по основу чланарина 
на конто 511367 – Издаци за набавку остале 
опреме за образовање, науку, културу и спорт. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштве-
не дјелатности, Одсјек за буџет и финансије. 
 

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: 02-014-1-282/11 
Датум: 31.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 5. 
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), a 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- 
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челник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ 

 
Члан 1. 

        Благајнички максимум у главној бла-
гајни Трезора општине Петрово  износи 
1.000,00 КМ . 
 

Члан 2. 
        Ова одлука ће се примјењивати у 2012. 
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: 02-014-1-279/11 
Датум: 31.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 6. 
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 бу-

џета општине Петрово (организациони код 
00380130) у износу до 984,00 КМ, са конта 
број 412600 – Расходи по основу путовања и 
смјештаја на конто број 412500 – Расходи за 
текуће одржавање (583,00 КМ) и на конто 
41900 – Остали непоменути расходи (401,00 
КМ), период децембар 2011. године. 

        
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: 02-014-1-283/11 
Датум: 31.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 7. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) Начелник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: „Набавка 
канцеларијског материјала за 2012 годину“ 
реф.  02-014-7-76/11, СТР „САЊА“ из Добоја 

 

СТР „САЊА“ из Добоја изабрано је 
као најповољнији понуђач у поступку јавне 
набавке – „Набавка канцеларијског матери-
јала за 2012. годину“ , конкурентским позивом 
бр. 02-014-7-76/11  од 27.12.2011. године.  
  Уговор о набавци роба –„Набавка кан-
целаријског материјала за 2012. годину“ рефе-
ренца бр. 02-014-7-76/11 закључује се након 
истека 15 дана  од дана када су сви понуђачи 
обавјештени о избору најповољнијег пону-
ђача. 

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, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10) 
и подзаконским актима донесеним на основу 
њега. Поступак је проводила Комисија  за ја-
вне набавке општине Петрово, те након при-
јема и оцјене понуда упутила препоруку На-
челнику општине Петрово да се као нај-
повољнији понуђач изабере: СТР „САЊА“ из 
Добоја, 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  
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 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 
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о јавним набавкама, али не касније од једне 
године  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-1/12 
Датум: 11.01.2012.  
___________________________________________________________ 

 8. 
           На основу члана 46. став 6. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06,70/06, 12/09, 60/10.) и 
члана 56. Статута општине Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово“ 17/06), Наче-
лник општине Петрово д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о поништењу поступка јавне набавке за наба-
вку роба: „Набавка прехрамбених артикала за 
кухињу и средстава за одржавање хигијене у 
згради општине за 2012. годину“ референца 

02-014-7-78/11 од 29.12. 2011. године 
 

Члан 1. 
Поништава  се поступак јавне набавке 

за набавку роба: „Набавка прехрамбених ар-
тикала за кухињу и средстава за одржавање 
хигијене у згради општине за 2012. годину“, 
референца 02-014-7-78/11 од 29.12.2011. годи-
не, због недовољног броја квалификованих 
понуда. 
 

Члан 2. 
Задужује се Комисија за јавне набавке 

општине Петрово да у складу са Законом о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Слу-
жбени гласник БиХ“,број 49/04, 19/05, 52/05, 
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10.), понови 
поступак и изабере најповољнијег понуђача за 
набавку роба: „Набавка прехрамбених арти-
кала за кухињу и средстава за одржавање хи-
гијене у згради општине за 2012. годину“. 
 

Члан 3. 
  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: 02-014-7-4/12 
Датум: 12.01.2012.  
___________________________________________________________ 

 9. 
           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 набавке за наба-
вку роба: „Набавка угља за централно гријање 

у 2012. години“ 
 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку роба: „Набавка угља за централно 
гријање у 2012. години“ 
 

Члан 2. 
          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10.) и Закона о измјенама Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник  БиХ“ бр. 
12/09) проведе процедуру 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 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-6/12 
Датум: 16.01.2012.  
___________________________________________________________ 

 10. 
            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) 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 набавке за 

набавку роба: „Набавка горива за службена 
возила за 2012. години“ 

 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за  
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набавку роба: „Набавка горива за службена 
возила за 2012. години“ 

 
Члан 2. 

          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку да у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09, 60/10.) и Закона о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник  БиХ“ 
бр.12/09) проведе процедуру за набавку из 
члана 1. и предложи најповољнијег понуђача 
за наведену набавку. 
 

Члан 3. 
         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: 02-014-7-7/12 
Датум: 16.01.2012.  
___________________________________________________________ 

 11. 
На основу члана 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“,број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 
24/06, 70/06, 12/09, 60/10), Упутство о прим-
јени Закона о јавним набавкама БиХ („Служ-
бени гласник БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута 
општине Петрово („Службени гласник опш-

тине Петрово“ 17/06), Начелник општине Пе-
трово д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке за наба-
вку услуга: „Геодетске услуге  у 2012. 

години“ 
 

Члан 1. 
Приступа се поступку јавне набавке за 

набавку услуга:„ Геодетске услуге  у 2012. 
години“. 

 

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, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10.) и Закона о измјенама Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник  БиХ“ бр. 
12/09) проведе процедуру за набавку из члана 
1. и предложи најповољнијег понуђача за 
наведену набавку. 
 

Члан 3. 
         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: 02-014-7-8/12 
Датум: 16.01.2012.  

________________________________________________________________________________________________________________________________
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