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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  1 Петрово,  18.02.2016. године          Година: XXІV 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 8. став 4. Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 91/15) и члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 10.02.2016. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се пореска 

стопа за опорезивање непокретности на 

подручју општине Петрово за 2016. го-

дину. 
 

Члан 2. 

Пореска стопа за опорезивање непо-

кретности обрачунаваће се по стопи од 

0,15%. 
 

Члан 3. 

Изузетно од члана 2. ове Одлуке по-

реска стопа на непокретности у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 

износи 0,10%. 

Под непокретностима из става 1. 

овог члана подразумијевају се објекти за 

производњу и објекти за складиштење си-

ровина, полупроизвода и готових про-

извода, уколико чине заокружену произво-

дну цјелину. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-2/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

 

2. 

Нa oснoву члaнa 30. Зaкoнa o лoкa-

лнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник Рe-

публикe Српскe“, брoj 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члaнa 4. став 3. Зaкoнa o 

пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глa-

сник Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), члa-

нa 36. Стaтутa општине Петрово-Пречи-

шћени текст („Службeни глaсник општине 

Петрово“, број 7/14), Скупштинa општине 

Петрово, нa сjeдници oдржaнoj дaнa 10.02. 

2016. гoдинe, донијела је 

 

O Д Л У К У 

O ВИСИНИ ВРИJEДНOСТИ 

НEПOКРEТНOСТИ НA ПOДРУЧJУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм сe утвђуje висинa 

вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу 

општине Петрово пo зoнaмa нa дaн 

31.12.2015. гoдинe, кoja ћe бити кoриштeнa 

у сврху утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрe-

тнoсти у 2016. гoдини.  

 

Члaн 2. 

Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. 

стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпo-

крeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe 

Српскe“ брoj 91/15) и oвe oдлукe, прe-

дстaвљa зeмљиштe сa свим oним штo je 

трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрa-

ђeнo нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или 

испoд зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa: 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљo-

приврeднo, шумскo, индустриjскo и oстa-

лo) и 

2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, 

пoслoвни, индустриjски и други oбjeкти). 

 

Члaн 3. 

Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпo-

крeтнoсти из члaнa 2. oвe oдлукe тeри-

тoриja општине Петрово диjeли се нa зoнe 

и тo: 
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1. ТРИ ГРАДСКЕ ЗОНЕ  у к.о. Пе-

трово: 

А.) Прва зона-улице: 

 Драже Михаиловића (непарни 

бројеви од 1 до 27 и парни од 2 до10), 

 Змај Јовина (број 1), 

 Колона 15. мај, 

 Михољданска (непарни бројеви 

од 1 до 5 и парни од 2 до 18), 

 Озренских одреда, 

 Петра Кочића, 

 Тодора Вујасиновића (непарни 

број 1 и парни од 2 до16),  

 Цвијетина Тодића (непарни бро-

јеви од 1 до 13 и парни од 2 до 8), 

 Трг Немањића, 

 
Б.) Друга зона-улице: 

 12. октобра, 

 23. августа ( парни бројеви од 2 

до 10), 

 Брђанска,  

 Вељка Вуковића, 

 Драже Михаиловића (12-  ), 

 Змај Јовина (непарни бројеви од 

3 и парни од 2), 

 Иве Андрића,  

 Јована Дучића, 

 Луке Радојчића (непарни бројеви 

од 1 до 9 и парни од 2 до 8),                   

 Михољданска (од непарног броја 

7- и од парног 20- ), 

 Немањићева,  

 Петровачка (од непарног броја 1 

до 21 и од парног броја 2 до 14),    

 Светосавска (од непарног броја 1 

до 15 и од парног броја 2 до 22),   

 Тодора Вујасиновића (од непар-

ног броја 3- и од парног броја 18-), 

 Хиландарска, 

 Цвијетина Тодића (од непарног 

броја 15 до 61 и од парног броја 10 до 44),  

 Цивилних жртава рата, 

 9. Јануара (од непарног броја 1 

до 7), 

 

В.) Трећа зона-улице: 

 1. октобра, 

 

 

 

 

 

 

 23. августа (од парног броја 12- ), 

 9. новембра,  

 Видовданска,  

 Десанке Максимовић, 

 Краља Драгутина, 

 Луке Радојчића (од непарног бро-

ја 11-  и од парног броја 10-), 

 Манастирска,  

 Милоша Обилића, 

 Озренска, 

 Светосавска (од непарног броја 

17- и од парног броја 24-),  

 Студенчина,  

 Цвијетина Тодића (од непарног 

броја 63- и од парног броја  46-),  

 9. jануара (од непарног броја 9 и 

од парног броја 2-). 

 

Г.) Ван зоне-улице:  

 23. августа,  

 Алушка,  

 Бисићка, 

 Лужанска, 

 Николе Тесле, 

 Озренска, 

 28. aвгуст, 

 Калуђерица, 

 Петровачка (од непарног броја 

23- и од парног броја 16 -),    

 и остале непоменуте некретнине 

у к.о. Петрово.  

 
2. ДВИЈЕ ВАНГРАДСКЕ ЗОНЕ и 

то: 

 

А.) зона В1  цијела к.о. Карановац, 

к.о. Сочковац, к.о. Какмуж  и к.о. 

Порјечина, 

 

Б.) зона В2 к.о. Кртова, к.о. Васи-

љевци и к.о. Ступари. 

 

Члaн 4. 

Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти 

нa пoдручjу општине  пo зoнaмa изнoси: 
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Ред 
ни 

број 

 

 

 Врста      

зоне 

 

Наз 

ив зоне 

 

Озна-

ка 

зоне 

земљиште Објекти 

Грађе-

вин.  

Пољо-

привp.  
Шумско  

Инду-

стр.  
Остало  Стамбене  Цијена  Пословни  Индустр.  Остали  

земљи-

ште 

земљи-

ште 

земљи-

ште 

земљи-

ште 

земљи-

ште 
јединице куће простор објекат објекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Зона 1 

Градска зона 

1 1 18,00 7,86 0,83 11,61 5,81 630,00 567,00 1008,00 300,00 400,00 

2 Зона 2 
Градска зона 

2 
2 12,00 2,89 0,83 4,10 2,05 500,00 480,00 930,00 280,00 350,00 

3 
Зона 3 

Градска зона  

3 
3 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 300,00 864,00 260,00 300,00 

4 Зона  Ван зоне 
Ван 

зоне 
8,00 0,66 0,83 1,20 1,01 270,00 243,00 432,00 108,00 243,00 

5 
Мјесто Карановац В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

6 Мјесто Сочковац В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

7 
Мјесто Какмуж В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

8 Мјесто Порјечина В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

9 Мјесто Кртова В2 6,00 0,50 0,83 1,00 0,80 200,00 190,00 300,00 90,00 150,00 

10 Мјесто Ступари В2 6,00 0,50 0,83 1,00 0,80 200,00 190,00 300,00 90,00 150,00 

11 Мјесто Васиљевци В2 6,00 0,50 0,83 1,00 0,80 200,00 190,00 300,00 90,00 150,00 

           

Члaн 5. 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дана oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику 

општине Петрово“ . 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                                                                                                           Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-3/16 

Датум: 10.02.2016.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 80. став 4. Закона о  

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13 и 

106/15) и чланa 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана  10.02.2016.  године, дони-

јела   је 
  

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ 

КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ М
2 

КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
 

Члан 1. 

          Овом Одлуком утврђује се просје-

чна коначна грађевинска цијена једног 

квадратног метра корисне површине ста-

мбеног и пословног простора у 2015. го-

дини на подручју општине Петрово као 

основица за израчунавање ренте у 2016. 

години. 
 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска ци-

јена m
2 

корисне површине стамбеног и 

пословног простора за 2015. годину на по-

дручју општине Петрово износи 497,00 

КМ. 
 

Члан 3. 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „ Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-4/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 30. Закона о лока- 
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лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и чланa 36. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 7/14-Пречишћени текст), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 10.02.2016. године, донијела   

је 
  

О Д Л У К У 

О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ 

КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 

   

Члан 1. 

       Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2016. годину у 

износу до 2.850,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова снабдијевања питком 

водом одређених категорија становништва. 

      Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћи-

нству. 
 

Члан 2. 

   Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2016. годину у 

износу до 2.600,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова одвоза смећа из дома-

ћинстава одређеним категоријама стано-

вништва. 

   Износ који се субвенционира је 50% 

од утврђене цијене одвоза смећа из дома-

ћинства. 
 

Члан 3. 

   Субвенције по оба основа се односе 

на: 

- породице у којима живе дјеца са 

посебним потребама, 

- кориснике новчане помоћи соци-

јалне заштите и кориснике туђе његе и 

помоћи, ако им је то једини извор прихода, 

- породице са четворо и више дјеце, 

- породице са тешко обољелим чла-

новима домаћинства (дијализа бубрега, ма-

лигна обољења и сл.) 

- породице погинулих бораца Во-

јске Републике Српске и ратни војни 

инвалиди закључно са IV категоријом 

инвалидитета. 

Право на субвенцију из члана 1. и 2. 

ове одлуке, припада породицама и лицима 

из претходног става овог члана под усло-

вом да имају закључен уговор са ЈКП 

„Вода“ Петрово о испоруци воде и уговор 

о пружању услуга преузимања и збриња-

вања комуналног отпада. 
 

Члан 4. 

   Новчана средства за субвенцију ће 

се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун 

ЈКП „Вода“ Петрово, на основу испоста-

вљених рачуна предузећа са поименично 

набројаним корисницима, а са конта број 

416-129 - субвенције за воду и за одвоз 

смећа одређеним категоријама становни-

штва. 
 

Члан 5. 

   Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-5/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13),  чланa 36. Статута општине Пе-

трово – Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), чла-

на 17. става 2. Одлуке о уређењу простора 

и грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Петрово“ број 12/14), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 10.02.2016. године, донијела   

је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕКРЕ-

ТНИНА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „ОЗРЕН“ 

ПЕТРОВО БЕЗ НАКНАДЕ   

   

Члан 1. 

            ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 

дају се на  трајно коришћење некретнине 

означене са к.ч.број 3595/1 Суво поље, 

болница, површине 434 m
2 

и Суво поље, 

економско двориште, површине 2814 m
2 

уписане у Пл. број 89 к.о. Петрово, по-

сједник општина Петрово са дијелом 1/1, 

којој парцели по старом премјеру одговара 

к.ч. број 151/119 Суво поље, економско 

двориште површине 2814 m
2 

и болница 

површине 434 m
2
, уписана у з.к. уложак 

број 55 к.о. Брђани, власништво општине 

Петрово са дијелом 1/1, без накнаде. 
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Члан 2. 

          ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 

сносиће трошкове комуналних услуга као 

и друге трошкове који настану кориш-

ћењем некретнина из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 3. 

          Међусобна права и обавезе по осно-

ву коришћења некретнина из члана 1. ове 

одлуке ближе ће се регулисати уговором. 

 

Члан 4. 

          Одлука ступа на снагу осмог  дана 

од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-6/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник Ре-

публике Српске" број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 40. став 1. а у вези са 

чланом 52. Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13 и 106/15), те члана 36.  

Статута општине Петрово –пречишћени 

текст („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 10.02. 

2016. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  

„ПОСЛОВНА ЗОНА СОЧКОВАЦ“ 

 

Члан 1. 

Приступа се измјени дијела Регула-

ционог плана „Пословна зона Сочковац“ (у 

даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

Подручје обухвата измјене Плана је 

зона „А“ и износи  32.832,00 m
2
. 

Ова зона обухвата катастарстке че-

стице означене као к.ч. број: 1018/3, 

1037/1, 1037/2, 1036 и 1034  к.о Сочковац. 

Саставни дио одлуке је графички 

прилог са уцртаном границом обухвата 

измјене Плана. 

 

 

Члан 3. 

Измјена Регулационог плана се 

односи на План парцелације и План про-

сторне организације у зони „А“ гдје је 

преовлађујућа намјена простора дефини-

сана  као „трговачка зона“, а измјеном би 

била дефинисана као „трговинско -услу-

жно- производна зона“. 

 

Члан 4. 

Плански параметри се утврђују на 

период до 12.06.2019. године, тј. на рок 

важења Плана. 

 

Члан 5. 

 Носилац припреме измјене Плана 

из члана 1. ове одлуке је Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне 

послове у оквиру Општинске управе 

општине Петрово, а носилац израде Плана 

биће одређен у складу са процедуром 

прописаном Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од 

избора носиоца израде плана. 

 

Члан 6. 

Измјену Плана израдити у складу са 

одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гланик Републике 

Српске“ број 40/13 и 106/15) и другим 

прописима из области просторног плани-

рања. 

Скупштина општине,  на  приједлог  

носиоца  припреме,  утврђује  Нацрт  Пла-

на, мјесто, вријеме и начин излагања тог 

нацрта на јавни увид у трајању од 30 дана.  

 

Члан 7. 

Средства  за  измјену  плана  обе-

збједиће  се  реалокацијом  средстава  са  

конта -Буџетска резерва на конто број 

513718 –Издаци за осталу нематеријалну 

непроизведену имовину – Измјенa дијела 

Регулационог плана „Пословна зона Со-

чковац“ у износу до 8.000 КМ. 

 

Члан 8. 

За спровођење ове одлуке задужује 

се Начелник општине и Општинска управа 

општине Петрово. 

 

 Члан 9. 

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

гласнику општине Петрово". 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

 

Број: 01-022-7/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

 

7. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби («Службени гласник Репу-

блике Српске» број 68/07, 109/12), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст («Службени гласник општине Петро-

во» број 7/14), Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 10.02.2016. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА 

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и пословања Јавне установе „Центра за 

социјални рад“ Петрово за 2016. годину, 

број  02-530-13-2/16 од 13.01.2016. године. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

 

Број: 01-022-8/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

 
 

8. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и чланa 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 10.02.2016. године, донијела 

је 

 

 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ 

СТУДЕНАТА У 2016. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово у 2016. години 

стипендираће 13 (тринаест) нових редо-

вних студента са пребивалиштем на по-

дручју општине Петрово.  

 

Члан 2. 

Стипендије из члана 1. ове одлуке у 

2016. години додијелиће се у складу са 

условима прописаним Правилником о до-

дјели студентских стипендија. 

 

Члан 3. 

Висина стипендија за све студенте и 

за све године студија износи 100,00 КМ.  

 

Члан 4. 

У 2016. години сваком студенту 

који буде изабран након јавног конкурса, 

исплатиће се десет (10) стипендија у скла-

ду са уговором из члана 8. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

За додјелу стипендија расписаће се 

оглас у једном од дневних листова већег 

тиража.  

Јавни оглас из претходног става 

расписаће Начелник општине Петрово.  

Рок за подношење пријава на оглас 

јесте 15 дана од дана расписивања јавног 

конкурса. 

 

Члан 6. 

За провођење поступка додјеле 

стипендија из члана 2. ове одлуке На-

челник општине Петрово овлашћује се:  

- именује Комисију за провођење 

поступка додјеле стипендија,  

- одабере смјерове занимања за које 

ће бити додијељене стипендије и 

- на основу коначне листе студената 

донесе акт о додјели стипендија.  

 

Члан 7. 

Комисија за провођење поступка 

додјеле стипендија из члана 6. алинеја 1. 

ове одлуке:  

- утврђује благовременост пријава 

на конкурс и врши преглед документације 

приложене уз пријаву на конкурс, 
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- у складу са критеријима и мје-

рилима утврђеним Правилником о додјели 

студентских стипендија врши бодовање и 

утврђује прелиминарну листу приоритета 

(бод листа) за додјелу стипендија, 

- разматра основаност приговора на 

прелиминарну листу и о томе даје ми-

шљење начелнику општине, 

- ради друге послове у складу са 

Правилником. 
 

Члан 8. 

На основу рјешења о додјели сти-

пендије из члана 6. алинеја 3. ове одлуке, 

Начелник општине Петрово са стипе-

ндистом закључује уговор о регулисању 

међусобних права и обавеза у складу са 

Правилником. 
 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-9/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), а у вези 

са чланом 8. став 5. Одлуке о извршењу 

буџета општине Петрово за 2016. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 10/15), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 10.02.2016. го-

дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О КУПОВИНИ ПОЛОВНОГ 

ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 

Одобрава се куповина половног пу-

тничког моторног возила у класи возила 

марке Шкода Фабиа, старости до седам 

година, за потребе цивилне заштите 

општине Петрово. 
 

Члан 2. 

Новчана    средства    у   износу    до  

10.000,00 КМ за куповину половног путни-

чког возила из члана 1. ове Одлуке биће 

обезбијеђена на следећи начин:  

 

 

а) из Буџета општине Петрово до 

4.800,00 КМ, реалокацијом буџетских сре-

дстава, како слиједи: 

са конта 412979 - Расходи по основу 

осталих доприноса, јавних такси и накнада 

на терет послодавца до 3.500,00 КМ и 

са конта Буџетска резерва до 

1.300,00 КМ 

на конто 511311-Издаци за набавку 

моторних возила-аутомобили. 
 

 

б) из гранта World Vision Interna-

tional до 5.200,00 КМ. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-10/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 18/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 7/14), члана  

85. став 1. Пословника Скупштине општи-

не Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број 10/05, 7/07 и 10/13), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 10.02.2016. године, донијела   

је                                                                  
 

П Р О Г Р  А М А   Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У  

2016. ГОДИНИ 
 

       I – УВОД 
 

            Полазећи од улоге и позиције 

општине као јединице локалне самоуправе, 

и Закона о локалној самоуправи, који ло-

калну самоуправу дефинише као право 

грађана да непосредно и преко својих 

слободно и демократски изабраних пре-
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дставника, учествују у остваривању заје-

дничких интереса становника локалне 

заједнице, као и право и способност органа 

локалне  самоуправе да регулишу и упра-

вљају у границама закона јавним посло-

вима који се налазе у њиховој надле-

жности, а у интересу локалног становни-

штва, Скупштина општине Петрово својим 

дјеловањем у 2016. години стварат ће пра-

вне претпоставке за самоодрживост 

општине као локалне заједнице, већи ста-

ндард грађана, побољшање услуга  општи-

нске администрације, јачање финансијске 

дисциплине и стварање ефикасне локалне 

управе. 

            Овај програм рада представља 

оквирни обим послова који ће бити 

предмет скупштинске расправе и одлу-

чивања у 2016. години. 

             Програм рада за 2016. годину оста-

вља могућност да се у оквиру  закона и 

Статута општине, Скупштина општине ба-

ви и свим другим питањима које наметне 

друштвена, економска или политичка  си-

туација. 

             Скупштина општине ће распра-

вљати и одлучивати и о свим другим 

питањима која нису предвиђена овим 

програмом рада а која произилазе или 

произиђу из закона и других законских или 

подзаконских аката, из захтјева грађана, 

одборника, правних лица или из потребе 

да се из надлежности Скупштине општине 

одређено питање стави на дневни ред 

Скупштине. 

            Програмом рада утврђују се конкре-

тна питања, оквирни рокови и носиоци 

припреме аката. 

            Питања и теме у програму рада 

Скупштине општине за 2016. годину ра-

зврстане су квартално - по тромјесечјима. 
 

     II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

РАДА. 
 

    ЈАНУАР – МАРТ 

1. Приједлог Одлуке о висини сто-

пе пореза на непокретности за 2016. го-

дину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Приједлог Одлуке о висини ври-

једности непокретности по зонама на 

територији  општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије и Одјељење за просторно уре-

ђење и стамбено-комуналне послове; 

3. Програм намјенског утрошка 

средстава за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

4. Програм намјенског утрошка 

средстава од посебних водних накнада за 

2016. годину, 

Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

5. Информација о стању предмета 

који се воде у Правобранилаштву Репу-

блике Српске-сједиште замјеника у Добоју 

за период 01.01.- 31.12.2015. године, гдје 

се као тужена, односно тужилац појављује 

општина Петрово, 

 Обрађивач: Правобранилаштво Р.С-

е - сједиште замјеника у Добоју; 

6. Извјештај о кандидованим, око-

нчаним и нереализованим пројектима у 

2015. години, 

 Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

7. Информација о стању у области 

шумарства на подручју општине, 

Обрађивач: Шумско газдинство 

Добој - ШУ Петрово; 

8. Приједлог Одлуке о подстица-

јима у пољопривреди за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

9. План капиталних улагања у 2016. 

години, 

Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

10. План прољећње сјетве на по-

дручју општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

11. Извјештај о раду Одјељења за 

привреду и финансије за 2015. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

12. Програми рада и планови по-

словања јавних предузећа и установа за 

2016. годину, чији је оснивач општина Пе-

трово, 

Обрађивач: јавна предузећа и уста-

нове; 

13. Извјештај о раду и пословању 

јавних предузећа и установа за 2015. 

годину, чији је оснивач општина Петрово, 
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 Обрађивач: јавна предузећа и 

установе; 

14. Програми подстицаја у пољо-

привреди, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

15. Информација о стању безбје-

дности на подручју општине, 

Обрађивач: ЦЈБ-и Добој-Полици-

јска станица Петрово; 

16. Извјештај о рјешавању предме-

та у управном поступку у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељења Општинске 

управе; 

17. Информација о остваривању 

права бораца, породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида и цивилних жр-

тава рата у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

18. Извјештај о наплати админи-

стративних такси у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

19. Приједлог Одлуке о организа-

цији манифестације „Озренски плани-

нарски маратон“ 2016. године, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

20. Извјештај о реализацији Ску-

пштинских одлука и закључака у 2015. 

години, 

Обрађивач: Одјељења Општинске 

управе; 

21. Извјештај о раду Одјељења за 

општу управу за 2015. годину, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

22. Приједлог Одлуке о стипенди-

рању студената у 2016. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

23. Информација о одржаним ку-

лтурно-спортским манифестацијама на 

подручју општине Петрово у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу и ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово; 

24. Извјештај о раду Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

25. Извјештај о наплати комуна-

лних такси у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

26. План и програм одржавања 

улица, локалних и некатегорисаних путева 

у 2016. години, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

27. Приједлог Одлуке о утврђивању 

просјечне коначне грађевинске цијене м2 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора у 2015. години, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

28. Приједлог Одлуке о висини на-

кнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

29. Приједлог Одлуке о субвенцији 

за плаћање комуналних услуга одређеним 

категоријама становништва, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

30. Приједлог Одлуке о именовању 

члана Општинске изборне комисије Пе-

трово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине Петрово; 

31. Приједлог Одлуке о именовању 

члана Управног одбора ЈУ „Центар за со-

цијални рад“ Петрово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине Петрово; 

32. Извјештај о раду Стручне Слу-

жбе Скупштине општине Петрово за 2015. 

годину, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине Петрово; 

33. Извјештај о раду Скупштине 

општине Петрово за 2015. годину, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине Петрово. 

    

                АПРИЛ – ЈУНИ 

1. Обрачун буџета општине Петро-

во за 2015. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за 2015. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Извјештај о утрошку намјенских 

средстава у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и  
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финансије; 

4. Извјештај    о   извршењу   буџета  

општине Петрово за период 01.01.-30.03. 

2016. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Информација о стању у области 

задругарства и пољопривреде, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Информација о обављању вете-

ринарске заштите животиња на подручју 

општине, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

7. Информација о стипендирању 

студената, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

8. Информација о упису ученика у 

први разред основних школа за школску 

2016/2017. годину, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

9. Извјештај о раду комуналне по-

лиције у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

10. Извјештај о давању у закуп и на 

коришћење некретнина општине, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

11. Извјештај о реализаији плана и 

програма одржавања улица, локалних и 

некатегорисаних путева у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

12. Приједлог Одлуке о измјенама 

и допунама Одлуке о општинским адми-

нистративним таксама, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

            ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петроо за период 01.01.-30.06. 

2016. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. План јесење сјетве на подручју 

општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Информација о стању електро 

мреже  и   снабдијевању   грађана  електри- 

 

чном енергијом, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и  

финансије; 

4. Информаија о стању привреде и 

запошљавању на подручју општине, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Приједлог Одлуке о изради про-

цјене угрожености територије општине 

Петрово од непогода и несрећа, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

6. Приједлог Одлуке о приступању 

изради Програма развоја Цивилне заштите, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

7. Информација о упису ученика у 

СШЦ Петрово за школску 2016/2017. го-

дину, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

8. Приједлог Оквирног програма 

обиљежавања Крсне слеве и Дана 

општине, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

9. Приједлог Одлуке о именовању 

Организационог одбора за обиљежавање 

Крсне славе и Дана општине, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

10. Приједлог Одлуке о измјенама 

и допунама Одлуке о комуналном реду, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

 ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 

1. Приједлог Одлуке о висини сто-

пе пореза на непокретности за 2017. го-

дину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за период 01.01.-30.09. 

2016. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Нацрт буџета општине Петрово 

за 2017. годину, 

Обрађивач: Начелник општине и 

Одјељење за привреду и финансије; 

4. Приједлог буџета општине Пе-

трово за 2017. годину, 

Обрађивач: Начелник општине и 

Одјељење за привреду и финансије; 
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5. Приједлог Одлуке о извршењу 

буџета општине за 2017. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Извјештај о реализацији пројекта 

изградње инфраструктурних објеката, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

7. Приједлог Програма зимског 

одржавања улица, локалних и некатегори-

саних путева 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: 

1. Избор Верификационе комисије, 

2. Верификација мандата одборни-

ка Скупштине општине, 

3. Избор предсједника Скупштине 

општине, 

4. Избор потпредсједника Ску-

пштине општине, 

5. Избор скупштинских радних ти-

јела, 

6. Именовање замјеника начелника 

општине Петрово, 

7. Разрјешење дужности: 

- Секретара Скупштине општине, 

- Начелника Одјељења за при-

вреду и финансије, 

- Начелника Одјељења за општу 

управу, 

- Начелника Одјељења за простор-

но уређење и стамабено-комуналне по-

слове, 

8. Именовање вршилаца дужности: 

- Секретара Скупштине општине, 

- Начелника Одјељења за привре-

ду и финансије, 

- Начелника Одјељеа за општу 

управу, 

- Начелника Одјељења за простор-

но уређење и стамабено-комуналне по-

слове, 

9. Одлука о расписивању јавног ко-

нкурса за избор и именовање: 

- Секретара Скупштине општине, 

- Начелника Одјељења за привре-

ду и финансије, 

- Начелника Одјељења за општу 

управу, 

- Начелника Одјељења за простор-

но уређење и стамабено-комуналне по-

слове. 

 

 III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ  ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 
 

            У циљу реализације овог програма 

утврђују се следеће мјере и задаци: 

  Обрађивачи-носиоци израде ма-

теријала дужни су материјале благовре-

мено припремати и достављати Стручној 

служби Скупштине општине, као и на-

длежним одјељењима Општинске управе 

општине најкасније 15. дана прије пре-

двиђеног термина за одржавање сједнице 

Скупштине, 

  Носиоци израде материјала оба-

везни су материјале припремати  стручно и 

у сажетој форми са потребним образло-

жењима предложених рјешења, предло-

зима мјера и роковима извршења, 

  О извршењу овог програма ста-

рат ће се предсједник Скупштине општине, 

Колегијум Скупштине општине, секретар 

Скупштине Скупштине општине Петрово, 

начелник општине и начелници одјељења 

Општинске управе. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-11/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 36. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 17/06, 3/14 и 7/14), 

чланa 12. и 19. Закона о спорту („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и чланом 6. 

Правилника о категоризацији спортова у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 100/13), Ску-

пштине општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 10.02.2016. године, донијела је  
         

П Р О Г Р А М  

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2016. ГОДИНУ 
          
    I – ОПШТИ УСЛОВИ 
 

 У складу са одредбама члана 57. За-

кона о спорту („Службени гласник Репу-

блике  Српске“,  број  4/02,  66/03,  73/08  и  
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102/08) спортске организације, спортска 

удружења, спортска друштва и спортски 

савези, стичу својство правног лица упи-

сом у регистар који води надлежни суд на 

чијем подручју спортска организација има 

сједиште.  

 Право обављања спортских акти-

вности и дјелатности, спортске органи-

зације стичу након уписа у регистар на-

длежног регистрационог суда на чијем 

подручју спортска организација има сједи-

ште, као и уписа који води министарство 

надлежно за послове спорта. 

 Спортске организације које својим 

програмима аплицирају за коришћење сре-

дстава из буџета општине Петрово плани-

раних за финансирање спорта и физичке 

културе, треба да испуњавају следеће 

опште услове прописане Законом о спорту: 

1.  Да је извршена регистрација и 

упис спортске организације у судски ре-

гистар код надлежног суда; 

2.  Да је извршен упис у спортски 

регистар код Министарства породице, 

омладине и спорта у Влади Републике 

Српске; 

3.  Да је извршено усклађивање 

статута и осталих нормативних аката са 

одредбама Закона о спорту за спортске 

организације регистроване прије ступања 

на снагу Закона о спорту, те да имају код 

надлежног суда ажуран упис  лица  овла-

штеног за  заступање; 

4.  Да је извршена пријава и реги-

страција спортске организације у Пореској 

управи Републике Српске;  

5.  Да спортска организација има 

годишњи План и програм рада, разматран 

и усвојен од надлежног органа спортске 

организације;  

6.  Да се воде пословне књиге у 

складу са законским прописима;  

7.  Да испуњавају остале услове у 

складу са правилницима и нормативним 

актима гранских спортских савеза Репу-

блике Српске, Босне и Херцеговине и 

међународних спортских организација. 

 

II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА  И ФИ-

НАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

На основу члана 19. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 4, 5, 

и 6. Правилника о категоризацији спортова 

у Републици Српској („Службени гласник 

Пепублике Српске“, број 100/13), а у скла-

ду са општим и материјалним условима 

развијености спорта у општини Петрово, 

спортским резултатима, традицијом, орга-

низацијом, развијености спортске гране, те 

категоризацијом спортова у Републици 

Српској, спортови и спортске организације 

општине Петрово разврставају се према 

следећој категоризацији спортских органи-

зација општине Петрово за 2016. годину: 
 

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације прве кате-

горије разврставају се спортске органи-

зације општине Петрово које поред 

општих услова испуњавају и следеће 

критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој категорији спортова на основу 

Правилника о категоризацији спортова у 

Републици Српској („Службени гласник 

РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљене 

све такмичарске селекције; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку 

културу и друге сегменте друштвеног жи-

вота општине Петрово; 

- Да представљају по организацији, 

стручном раду, броју селекција и спор-

тиста, носиоце развоја спорта општине Пе-

трово; 

- Да имају континуитет напредо-

вања и постигнутих спортских резултата у 

најмање предходне двије године; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом и спортском тради-

цијом од најмање 20 година; 

- Да су спортске организације које  

се такмиче у најмање другостепеном рангу 

такмичења Републике Српске. 

 

На основу предходних критерија у 

спортску организацију прве категорије 

сврстава се ФК „Озрен“ Петрово.    
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За годишњи програм ФК „Озрен“ 

Петрово из буџета општине издвојит ће се 

24.500,00 КМ или 42,98%,  од укупних 

средстава намијењених за финансирање 

спортских организација а усмјерених пре-

ко ЈУ „Културно-туристички и спортски 

центар“ Петрово. 
 

2. СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације друге кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају и 

следеће критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој или другој категорији спор-

това на основу Правилника о категори-

зацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку 

културу и друге сегменте друштвеног жи-

вота општине Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 5 година. 
 

На основу предходних критерија у 

спортске организације друге категорије 

сврставају се спортске организације из сле-

дећих спортова:   

-   фудбал - ФК „Звијезда“ Какмуж,  

-   кошарка - СКК „Озрен“ Петрово,  

-   џудо - ЏК „Озрен“ Петрово,  

-   фудбал - ЖФК „Слога“ Какмуж-

Петрово. 
 

За годишње програме спортских 

организација друге категорије из буџета 

општине издвојит ће се 22.300,00 КМ или 

39,12% од укупних средстава  намијење-

них за финансирање спортских органи-

зација а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то:  

-  ФК „Звијезда“ Какмуж - 9.200,00 

КМ, 

- СКК „Озрен“ Петрово - 5.700,00 

КМ, 

- ЏК „Озрен“ Петрово - 4.000,00 

КМ,    

- ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово - 

3.400,00 КМ. 

 

3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације треће кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају сле-

деће критерије:  

- Да се налазе у првој, другој или 

трећој категорији спортова на основу 

Правилника о категоризацији спортова у 

Републици Српској („Службени гласник 

РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својим радом и резултатима 

представљају значајне факторе у афирма-

цији спорта, физичке културе и других 

сегмената друштвеног живота општине 

Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 3 године. 
 

На основу предходних критерија у 

спортске организације треће категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова: 

- шах - ШК „Озрен“ Петрово, 

- стони тенис - СТК „Озрен“ Ка-

кмуж - Петрово, 

- планинарство - ПД “Озрен - Кра-

љица 883“ Петрово. 
 

За годишње програме спортских ор-

ганизација треће категорије из буџета 

општине издвојит ће се 10.200,00 КМ или 

17,90%, од укупних средстава  намије-

њених за финансирање спортских органи-

зација а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то: 

- ШК „Озрен“ Петрово - 3.400,00 

КМ, 
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- СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово - 

3.400,00 КМ, 

- ПД „Озрен - Краљица 883“ Петро-

во - 3.400,00 КМ.  
 

III – ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КО-

ЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИ-

МА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 17. Закона о спо-

рту („Службени гласник Републике 

Српске“ број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) 

програми који се финансирају из буџета 

општине у складу са Законом односе се на: 

1. Изградњу, одржавање, коришће-

ње и реконструкцију спортских објеката; 

2. Учешће у обезбјеђивању реали-

зације општинског и међуопштинског ни-

воа школских и студентских спортских 

такмичења, такмичења инвалидних лица, 

спортско – рекреативних такмичења, масо-

вних и традиционалних манифестација; 

3. Стварање услова за подизање 

квалитета рада свих активних спортиста, а 

посебно рада са младим спортски надаре-

ним појединцима и екипама; 

4. Учешће у финансирању дјелатно-

сти спортских удружења, друштава, гра-

нских спортских савеза и удружења 

општине; 

5. Организација и одржавање спор-

тских такмичења и манифестација од 

значаја за општину; 

6. Учешће у школовању, стручном 

усавршавању и стварању услова за рад 

спортских стручњака и стручњака у спо-

рту; 

7. Учешће у финансирању здра-

вствене заштите спортских аматера у 

складу са важећим прописима; 

8. Обезбјеђење услова за спортске 

активности инвалидних лица. 
 

У складу са законским одредбама, а 

у циљу остварења интереса општине 

Петрово у области спорта и физичке ку-

лтуре, планирана средства се распоређују 

према програму и намјени што је при-

казано у следећој табели:  

 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРТЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2016. ГОД. 

Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у 2016. години 

у КМ 
66.650,00 

Програм  финансирања / 

намјена средстава 

Спортске организације 57.000,00 

Спортскa такмичења и манифестације  7.250,00 

Намјенска издвајања за спорт 2.400,00 

Ред. 

број 
Програм финансирања / намјена средстава 

Износ средстава у 

КМ 

1. Спортске организације I категорије 24.500,00 

1.1 ФК „Озрен“ Петрово 24.500,00 

2. Спортске организације II категорије 22.300,00 

2.1 ФК „Звијезда“ Какмуж 9.200,00 

2.2 СКК „Озрен“ Петрово 5.700,00 

2.3 ЏК „Озрен“ Петрово 4.000,00 

2.4 ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово 3.400,00 

3. Спортске организације III категорије 10.200,00 

3.1 ШК „Озрен“ Петрово 3.400,00 

3.2 СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово 3.400,00 

3.3 ПД „Озрен-Краљица 883“ Петрово 3.400,00 

4. Спортскa такмичења и манифестације  7.250,00 

4.1 „Избор спортисте године опшине Петрово 2015“ 800,00 

4.2 „Озренски планинарски маратон 2016“ 4.500,00 

4.3 „Михољско љето у Петрову 2016“ 700,00 

4.4 Остала спортска такмичења, турнири и сл. 1.250,00 

5. Намјенска издвајања за спорт 2.400,00 

5.1 Отворена забавна  школа фудбала 2.000,00  

5.2 Помоћ Карате секцији „Озрен“ Петрово-Какмуж 400,00  

 У к у п н о (1- 5) 66.650,00 
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Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објевљивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-12/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби («Службени гласник Репу-

блике Српске» број 68/07, 109/12), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст («Службени гласник општине Петро-

во» број 7/14), Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 10.02.2016. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  

ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА 

ЈУ „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР“  ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и пословања Јавне установе „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово за 

2016. годину, број  19-01/16 од 19.01.2016. 

године. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 
   

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-13/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 

109/12), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст («Службени гла-

сник општине Петрово» број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 10.02.2016. године, донијела 

је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада  

и пословања Народне библиотеке у Пе-

трову за 2016. годину, број 01/1-620-9/16 

од 25.01.2016. године. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-14/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 43. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13 и 

106/15) и члана 36. Статута општине Пе-

трово - Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 10.02.2016. године, дони-

јела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ПРАЋЕ-

ЊЕ ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУ-

ЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПОСЛОВНА 

ЗОНА СОЧКОВАЦ“ 

   

Члан 1. 

 Именује се Савјет за праћење изра-

де, измјене дијела Регулационог плана 

„Пословна зоне Сочковац“ у саставу: 

1. Трифковић Небојша, дипл.инж. 

пољ. предсједник 

2. Ристић Младен, дипл.инж.геоло-

гије члан 

3. Стјепановић Јесенко, инж.грађе-

винарства члан 
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Члан 2. 

 Савјет плана прати израду доку-

мента просторног уређења и заузима 

стручне ставове према питањима општег, 

привредног и просторног развоја територи-

јалне јединице, односно подручја за које се 

документ доноси, и заузима стручне 

ставове у погледу рационалности и ква-

литета предложених планских рјешења, 

усаглашености документа са документима 

просторног уређења, који представљају 

основу за његову израду, као и усагла-

шеност докумената са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13 и 

106/15) и другим прописима заснованим на 

закону. 
 

Члан 3. 

   Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Петрово“. 

    

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-1/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

15. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Програма рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2016. го-

дину, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 10.02.2016. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Програмом рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2016. го-

дину, број 04/4-81-3-3/16 од 18.01.2016. 

године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-1/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

16. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о стању предме-

та који се воде у Правобранилаштву Репу-

блике Српске Сједиште замјеника у Добоју 

за временски период од 01.01.2015. до 

31.12.2015. године, гдје се као тужена 

односно тужилац појављује општина Пе-

трово, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 10.02.2016. године 

донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању пре-

дмета који се воде у Правобранилаштву 

Републике Српске Сједиште замјеника у 

Добоју за временски период од 01.01.2015. 

до 31.12.2015. године, гдје се као тужена 

односно тужилац појављује општина Пе-

трово, број ЈП:179/15 од 15.01.2016. године 

и прихвата је. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-2/16 

Датум: 10.02.2016.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-
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шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 415219 – Остале непоме-

нуте организације 1.000,00 КМ  

         на конто 415213- ФК „Озрен“ Пе-

трово 1.000,00 КМ, период децембар  2015. 

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: 02-014-1-435/15 

Датум: 28.12.2015.  
_______________________________________________________ 

18. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), Начелник  општине Петрово 

доноси 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 511191 – Издаци за 

изградњу водовода 422,50 КМ     

на конто 511521-Издаци за воћњаке                                               

422,50 КМ период децембар  2015. 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: 02-014-1-447/15 

Датум: 29.12.2015.  
_______________________________________________________ 
 19. 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), а у вези са чланом 43. став 

1. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 52/14)  и члана 57. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200 – Буџетска резерва 

380,00 КМ     

        на конто 412950-Расходи по су-

дским рјешењима 380,00 КМ (организа-

циони код 00380130) период децембар  

2015. 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: 02-014-1-451/15 

Датум: 29.12.2015.  
_______________________________________________________ 
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 20. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 57. Статута општине Пет-

рово-Пречишћени текст («Службени гла-

сник општине Петрово» број 7/14), a у 

складу са чланом 7. Уредбе Владе РС о 

условима и начину плаћања готовим но-

вцем („Службени гласник РС бр. 86/12), 

начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ 
 

Члан 1. 

        Благајнички максимум у главној 

благајни Трезора општине Петрово  износи 

1.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

        Ова одлука ће се примјењивати у 

2016. години. 
 

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: 02-014-1-453/15 

Датум: 31.12.2015.  
_______________________________________________________ 

 21. 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), а у вези са чланом 43. став 

1. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 52/14)  и члана 57. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта број 372200 – Буџетска 

резерва 800,00 КМ 

на конто 416129-Остале текуће 

дознаке 800,00 КМ (организациони код  

00380130), период децембар 2015. 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: 02-014-1-463/15 

Датум: 31.12.2015.  
_______________________________________________________ 

22. 

            На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. За-

кона о буџетском систему Републике Ср-

пске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12 и 52/14)  и члана 57. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                    

3.487,00 КМ 

на конто 412200- Расходи по основу 

утрошка ел.енергије 2.277,00 КМ 

на конто 412800-Расходи за услуге 

одржавања јавних површина 1.210,00 КМ 

(организациони код 00380130), период  

децембар 2015. 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: 02-014-1-17/16 

Датум: 21.01.2016.  
_______________________________________________________ 
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23. 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 8. став 3. Одлуке о 

извршењу буџета општине Петрово за 

2015. годину („Службени гласник општине 

Петрово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 412999 – Остали непо-

менути расходи 1.581,00 КМ     

на конто 412500 – Расходи за текуће 

одржавање  600,00 КМ    

          на конто 412200 – Расходи по осно-

ву утрошка енергије, комуналних, комун.и 

трансп.услуга 963,00 КМ 

           на конто 412300-Расходи за режи-

јски материјал 18,00 КМ, период децембар  

2015. 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: 02-014-1-18/16 

Датум: 21.01.2016.  
_______________________________________________________ 

24. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине 

Петрово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи:    

 са конта 412999 – Остали непоме-

нути расходи 330,00 КМ     

 на конто 412800 – Расходи за услу-

ге одржавање јавних површина  330,00 КМ                                 

период децембар 2015. 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: 02-014-1-20/16 

Датум: 22.01.2016.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Начелник  

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конта 412937-Расходи за бруто 

накнаде по уговору о дјелу  60,00 КМ 

на конто 412234-Расходи за пошта-

нске услуге 60,00 КМ, период децембар  

2015. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
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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: 02-014-1-21/16 

Датум: 22.01.2016.  
_______________________________________________________ 
           26. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 

  

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 414100 - Субвенције                                                          

1.125,00 КМ       

           на конто 415200 - Грантови у земљи                                               

1.125,00 КМ, период новембар 2015. 

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: 02-014-1-29/16 

Датум: 27.01.2016.  
_______________________________________________________ 

27. 

           На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), а у вези са чланом 43. став 

1. Закона о буџетском систему Републике 

Српске   („Службени   гласник   Републике 

Српске“ број:121/12 и 52/14)  и члана 57. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), 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                                                                     

12,00 КМ 

са конта 411200-Расходи за бруто 

накнаде (орг.код 00380110) 2,00 КМ 

на конто 411111-расходи за нето 

плату 14,00 КМ, (организациони код 

00380110), период  децембар 2015. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-31/16 

Датум: 29.01.2016.  
_______________________________________________________ 

28.  

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 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), те члану  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка дјечијих пакетића за потребе 

манифестације Дјечија Нова година“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка дјечијих па-
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кетића за потребе манифестације Дјечија 

Нова година“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14), Прави-

лником о директном споразуму (Службени 

гласник општине Петрово број 1/15), те 

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки . 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.136,75 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.500,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2015. годину, са конта број: 412 

943 – Расходи за манифестацију Дјечија 

Нова година. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине  

Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

Број: 02-014-7-231/15 

Датум: 25.12.2015.  
_______________________________________________________ 

 

29.  

 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13 ), те члану  57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

роба: „Набавка дјечијих пакетића за по-

требе манифестације Дјечија Нова година“ 

 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Набавка дје-

чијих пакетића за потребе манифестације 

Дјечија Нова година“ се уврштава у план 

јавних набавки општине Петрово за 2016. 

годину. 
  

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: 02-014-7-230/15 

Датум: 25.12.2015.  
_______________________________________________________ 

30.  

На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став (6), a у вези са чланом 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Изградња потпорног зида и паркинг про-

стoрa код основне школе „Свети Сава“ у 

Какмужу“   
 

Члан 1. 

„Изградње Пикси“, Миленко Илић, 

с.п. Петрово, изабран  је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке радова 

путем директног споразума: „Изградња 

потпорног зида и паркинг простoрa код 

основне школе „Свети Сава“ у Какмужу“  

број 02-014-7-221/15 од 23.12.2015.године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем директног споразума: „Уградња 

громобранске инсталације на објекту старе 

школе у Какмужу“, број: „Изградња 

потпорног зида и паркинг простoрa код 

основне  школе  „Свети  Сава“ у Какмужу“  
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број 02-014-7-221/15 од 23.12.2015. године, 

пристигла је 1 (једна) благовремена пону-

да. 
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Изградња потпорног зида и паркинг про-

стoрa код основне школе „Свети Сава“ у 

Какмужу“, закључиће у најкраћем могућем 

року од дана када је понуђач обавјештен о 

избору најповољнијег добављача роба. 

 

Члан 4. 

Ово 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 роба 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. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере Изградње Пикси“, Миленко Илић, 

с.п. Петрово. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом  90. 

Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14), одлучено је  

као у диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  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). 

Приговор се подноси  Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 

законом, а најкасније у року од једне го-

дине од дана закључења Уговора у том 

поступку, у смислу члана 101. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-226/15 

Датум: 25.12.2015.  
_______________________________________________________ 

31.  

На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став (6), a у вези са чланом 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13 ), те члану  57. Стату-

та општине Петрово („Сл. гласник општи-

не Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка материјала за термоизолацију по-

дручног одјељења основне школе „Вук 

Караџић“ у Порјечини“  

  

Члан 1. 

„Пејић градње“, Слободан Пејић 

с.п. Сочковац, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке роба 

путем директног споразума: „Набавка ма-

теријала за термоизолацију подручног 

одјељења основне школе „Вук Караџић“ у 

Порјечини“  број 02-014-7-222/15 од 23.12. 

2015. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем директног споразума: „Набавка мате-

ријала за термоизолацију подручног одје-

љења основне школе „Вук Караџић“ у 

Порјечини“ број 02-014-7-222/15 од 23.12. 
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2015. године, пристигла је 1 (једна) бла-

говремена понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка материјала за термоизолацију подру-

чног одјељења основне школе „Вук Кара-

џић“ у Порјечини“  број 02-014-7-222/15 од 

23.12.2015. године закључиће  у најкраћем 

могућем року од дана када је  понуђач 

обавјештен о избору најповољнијег пону-

ђача. 
 

Члан 4. 

Ово 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 роба 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. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Пејић градње“ Слободан Пејић 

с.п. Сочковац. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом  90. За-

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. гла-

сник БиХ“, број: 39/14), одлучено је  као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  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). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

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

најкасније 30 дана по сазнању да је уговор 

закључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-227/15 

Датум: 25.12.2015.  
_______________________________________________________ 

32.  

На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став (6), a у вези са чланом 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка дјечијих пакетића за потребе ма-

нифестације Дјечија Нова година“  број  

02-014-7-232/15 од 28.12.2015.године 

 

Члан 1. 

„Ђурић МББ“ д.о.о. из Добоја, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке роба путем директног 

споразума: „Набавка дјечијих пакетића за 

потребе манифестације Дјечија Нова го-

дина“ број 02-014-7-232/15 од 28.12.2015. 

године 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка дјечијих пакетића за потребе мани-

фестације Дјечија Нова година“  број 02-

014-7-232/15 од 28.12.2015. године,  закљу-

чиће у најкраћем могућем року од дана ка-

да  је  понуђач  обавјештен  о избору најпо- 
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вољнијег добављача роба. 
 

Члан 3. 

Ово 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 роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Ђурић МББ“ д.о.о. из Добоја. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), а у вези са чланом  90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“,број: 39/14) ,одлучено је  као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак., сходно члану 97 . Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим зако-

ном, а најкасније у року од једне године од 

дана закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-2/16 

Датум: 04.01.2016.  
_______________________________________________________ 

33.  

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоупра-ви 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке ра-

дова: „Набавка угља за потребе Општи-

нске управе општине Петрово са услугом 

превоза за 2016. годину“ у план јавних на-

бавки  општине  Петрово  за  2016. годину. 
 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Набавка 

угља за потребе Општинске управе општи-

не Петрово са услугом превоза за 2016. 

годину“ се уврштава у план јавних наба-

вки општине Петрово за 2016. годину. 
  

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: 02-014-7-4/16 

Датум: 11.01.2016.  
_______________________________________________________ 

34.  

На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), члана 88. те 

члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број  39/14), сходно члану 72. став 3. Зако-

на о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), те 

члану  57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово,    д о н о с и 
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О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке рoба: 

„Набавка угља за потребе Општинске 

управе Општине Петрово са услугом 

превоза за 2016. годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка угља за по-

требе Општинске управе Општине Петро-

во са услугом превоза за 2016. годину“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског захтјева, 

при чему је предвиђено склапање оквирног 

споразума, у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 14.957,26 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 17.500,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016.годину, са конта 412 214 – Расходи 

по основу утрошка угља. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-5/16 

Датум: 11.01.2016.  
_______________________________________________________ 

35.  

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14 ), сходно члану 

72. Став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача роба путем директног спо-

разума: „Набавка угља за потребе Општи-

нске управе општине Петрово“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем конкуре-

нтског захтјева: „Набавка угља за потребе 

Општинске управе општине Петрово“ у 

следећем саставу: 

1. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

предсједник  

 Замјенски члан: Мира Катанић, ди-

пл.правник 

2. Весна Петровић, дипл. економи-

ста, члан  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. еконо-

миста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

20.01.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општинске управе општине Пе-

трово.      
    

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-8/16 

Датум: 18.01.2016.  
_______________________________________________________ 
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36.  

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број  39/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке ра-

дова: „Извођење додатних радова у 

Бисићкој улици“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Извођење додатних 

радова у Бисићкој улици“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем преговарачког посту-

пка без објаве обавјештења, у складу са 

чланом 24. тачка а) Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), те осталим по-

дзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.850,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.164,50 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2016. годину, са конта број: 412 

520 – Расходи за текуће одржавање оста-

лих грађевинских објеката (путеви и 

мостови). 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-14/16 

Датум: 25.01.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

37. 

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14 ), сходно члану 

72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења: „Извође-

ње додатних радова у Бисићкој улици“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне 

набавке за провођење процедуре избора 

најпово-љнијег добављача радова путем 

прегова-рачког поступка без објаве 

обавјештења: „Извођење додатних радова 

у Бисићкој улици“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

 Замјенски члан: Младен Томић, ди-

пл.економиста 

2. Јелена Илић, дипл. правник, члан  

  Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл.правник 

3. Весна Петровић, дипл.економи-

ста, члан  

   Замјенски члан: Жељко Ђурић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

   Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

04.02.2016. године у 12:00 часова у про-

сторијама општинске управе општине Пе-

трово.         
 

IV 

Ово  Рјешење ступа на снагу  даном 
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доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-17/16 

Датум: 26.01.2016.  
_______________________________________________________ 

38.  

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 4. те чланом 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 4. став (3) Правилника о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15), сходно члану 

4. Правилника о провођењу поступка заје-

дничке јавне набавке и оснивња центра-

лног набавног органа („Службени гласник 

БиХ“ број 55/15), сходно члану 72. став (3) 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-

сник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), те члану 57. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Осигурање радника у 2016. години“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга: „Осигурање радника 

у 2016. години“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилника о 

провођењу поступка заједничке набавке и 

оснивања централног набавног органа 

(„Службени гласник БиХ“ број 55/15),  

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 769,23 КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 900,00 КМ. Средства 

за набавку услуга из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2015. годину, са конта број: 412 

725 – Расходи за осигурање запослених. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-18/16 

Датум: 26.01.2016.  
_______________________________________________________ 

39.  

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. став (3)  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга путем директног 

споразума: „Осигурање радника у 2016. 

години“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне 

набавке за провођење процедуре избора 

најпово-љнијег добављача услуга путем 

директног споразума: „Осигурање радника 

у 2016. години“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. еконо-

миста, предсједник  

 Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Јулијана Иличић , дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, 

дипл.правник 

3. Весна Петровић, дипл.економи-

ста, члан  

   Замјенски члан: Жељко Ђурић, 

дипл.економиста 
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4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

29.01.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.   

       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“ .   

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-20/16 

Датум: 27.01.2016.  
_______________________________________________________ 

40.  

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Осигурање радника у 2016. години“  број 

02-014-7-19/16 од 27.01.2016. године 

 

Члан 1. 

„Граве осигурање“, изабран  је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке услуга путем директног спора-

зума: „Осигурање радника у 2016. години“  

број 02-014-7-19/16 од 27.01.2016. године. 

 

Члан 2. 

  Полиса осигурања радника потпи-

саће се у најкраћем могућем року од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најпо-

вољнијег добављача роба. 

 

Члан 3. 

Ово 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 услуга 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. 

Поступак је спровела општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Граве осигурање“. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом  90. 

Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14), одлучено је  

као у диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  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). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у 

жалбеном поступку у писаној форми 

директно, електронским путем , ако је 

електронско средство дефинисано као 

начин комуникације у тендерској доку-

ментацији, или препорученом поштанском 

пошиљком. У случају директне предаје 

жалбе, Уговорни орган је дужан да изда 

жалиоцу потврду о времену пријема жа-

лбе. Жалба се изјављује  у року од 5 (пет) 

дана, од дана када је подносилац Жалбе за-

примио Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача у смислу члана 101. став 5. За-

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. гла-

сник БиХ“, број: 39/14), најкасније 30 дана 

по сазнању да је уговор закључен без 

спроведеног поступка јавне набавке у 

супротности са овим законом, а најкасније 

у року од једне године од дана закључења 

Уговора у том поступку, у смислу члана 
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101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14). 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-22/16 

Датум: 01.02.2016.  
_______________________________________________________ 

41.  

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 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те 

члану 57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка санитарија за потребе Општи-

нске управе општине Петрово за 2016. 

годину“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка санитарија за 

потребе Општинске управе општине Пе-

трово за 2016. годину“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама 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 1.880,34 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.200,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2016. годину, са конта број: 412 

943 – Расходи за материјал за одржавање 

чистоће. 
 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-24/16 

Датум: 02.02.2016.  
_______________________________________________________ 

42.  

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Просјечна нето плата исплаћена 

радницима Општинске управе општине 

Петрово у периоду од 01.01. до 31.12.2015. 

године износи 785,40 КМ (без функци-

онера). 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-33/16 

Датум: 02.02.2016.  
_______________________________________________________ 

43. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a у 

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број  39/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13 ), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка угља за потребе Општинске 

управе општине Петрово са услугом 

превоза за 2016.годину“ број: 02-014-7-

6/16 од 13.01.2016.године, понуђачу под 

називом   „Хармели“   д.о.о.   из   Бановића 

 

Члан 1. 

„Хармели“ д.о.о. из Бановића, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке роба путем конку- 
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рентског захтјева: „Набавка угља за по-

требе Општинске управе општине Петрово 

са услугом превоза за 2016. годину“ број: 

02-014-7-6/16  од 13.01.2016. године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем конкурентског захтјева: „Набавка угља 

за потребе Општинске управе општине 

Петрово са услугом превоза за 2016. 

годину“ број: 02-014-7-6/16 од 13.01.2016. 

године, приспјеле су 3 (три) благовремене 

понуде. 
 

Члан 3. 

Оквирни споразум, те Уговор о 

јавној набавци роба: „Набавка угља за 

потребе Општинске управе општине Пе-

трово са услугом превоза за  2016. годину“,  

закључиће 10 дана након што су сви 

понуђачи обавјештени  о избору најпово-

љнијег понуђача, под условом да „Хар-

мели“ д.о.о. из Бановића, као најуспје-

шнији понуђач у овом поступку јавне 

набавке роба, у року од 5 (пет) дана од 

дана када буде обавјештен о избору 

најуспјешнијег понуђача достави сва до-

кумента тражену тендерском документа-

цијом у поступку јавне набавке роба путем 

конкурентског захтјева „Набавка угља за 

потребе Општинске управе општине Пе-

трово са услугом превоза за 2016.годину“. 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом у остављеном 

року, Комисија предлаже Уговорном 

органу, у складу са чланом 72. став (3). 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“ број 

39/14), да Уговор додијели понуђачу чија 

је понуда по ранг листи одмах након 

понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

Члан 4. 

Ово 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 роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Пе-трово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најуспјешнији понуђач 

изабере „Хармели“ д.о.о. из Бановића. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б),  члана 70. став (1), став (3) и став (6), а 

у вези са чланом 89. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 

39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14) или подза-

конских аката донесених на основу њега 

има право уложити жалбу на поступак, 

сходно члану 97. Закона о јавним наба-

вкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). Жалба се подноси  Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, 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 квали-

фикованом кандидату или изабраном по-

нуђачу, као и другим странкама у посту-

пку. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује  у року од 5 (пет) дана, од 

дана када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14).  

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-26/16 

Датум: 03.02.2016.  
_______________________________________________________ 



Страна 31 - Број 1    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 18.02.2016. године 
 

44. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. 

Став (3) Правилника о директном спора-

зуму (Службени гласник општине Петрово 

број 1/15), сходно члану 72. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те 

члану  57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово,    д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Изградња  паркинг простora код осно-

вне школе „Свети Сава“ у Какмужу – 

друга фаза“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Изградња  паркинг 

простora код основне школе „Свети Сава“ 

у Какмужу“  
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.128,20 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи  6.000,00  КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су буџетом општине 

Петрово за 2016. годину, на конту број: 

511 197 – Издаци за изградњу паркинг 

простора код основне школе у Какмужу – 

друга фаза. 
 

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: 02-014-7-29/16 

Датум: 04.02.2016.  
_______________________________________________________ 

45. 

На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став (6), a у вези са чланом 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова: 

„Извођење додатних радова у Бисићкој 

улици“  број 02-014-7-16/16 од 

26.01.2016.године 

 

Члан 1. 

„Грамат“ д.о.о. из Грачанице, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке радова путем прего-

варачког поступка без објаве обавјештења: 

„Извођење додатних радова у Бисићкој 

улици“ број 02-014-7-16/16 од 26.01.2016. 

године. 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Извођење додатних радова у Бисићкој 

улици“, закључиће се  у најкраћем могућем 

року, јер се у складу са чланом 98. став (2) 

тачка (а) не примјењује рок мировања јер 

је у поступку учестовао само један пону-

ђач. 
 

Члан 3. 

Ово 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. 
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Поступак је спровела Општинска управа 

општине Петрово, а Комисија  за јавне 

набавке Општинске управе општине  Пе-

трово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Грамат“ д.о.о. из Грачанице. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), а у вези са чланом  90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број: 39/14), одлучено је  као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак., сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

вљује у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-32/16 

Датум: 05.02.2016.  
_______________________________________________________ 

46. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово(„Службени гла-

сник oпштине Петрово“, број 7/14), Наче-

лник општине Петрово, д о н о с и 

 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача роба путем директног спо-

разума: „Набавка санитарија за потребе 

Општинске управе општине Петрово за 

2016. годину“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем директног 

споразума: „Набавка санитарија за потребе 

Општинске управе општине Петрово за 

2016. годину“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

 Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Весна Петровић, дипл.економи-

ста, члан  

Замјенски члан: Жељко Ђурић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

09.02.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.      
    

IV 

Ово Рјешење  ступа на снагу  даном 
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доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“ .   
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-34/16 

Датум: 08.02.2016.  
_______________________________________________________ 

47. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем директног спо-

разума: „Изградња паркинг простoрa код 

основне школе „Свети Сава“ у Какмужу - 

друга фаза“   
 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача радова путем 

директног споразума: „Изградња паркинг 

простoрa код основне школе „Свети Сава“ 

у Какмужу - друга фаза“ у следећем са-

ставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Јелена Илић, дипл. правник, члан  

 Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл. правник 

3. Весна Петровић, дипл.економи-

ста, члан  

Замјенски члан: Жељко Ђурић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.економиста 

II 

Задатак   чланова   Комисије   је   да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

10.02.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.      
    

IV 

Ово Рјешење  ступа на снагу  даном 

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“ .   
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-35/16 

Датум: 08.02.2016.  
_______________________________________________________ 

48. 

На основу члана 69. став 2. тачка e) 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број  39/14), сходно члану 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-

сник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), те члану 57. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Начелник општине Петрово,    

доноси 
 

О Д Л У К У 

О поништењу поступка јавне набавке рoба 

путем директног споразума: „Набавка са-

нитарија за потребе Општинске управе 

општине Петрово за 2016. годину“ 
 

Члан 1. 

Поништава се поступак јавне наба-

вке рoба путем директног споразума: „На-

бавка санитарија за потребе Општинске 

управе општине Петрово за 2016. годину“ 

број 02-014-7-25/16 од 03.02.2016. године. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за  
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јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се поништи поступак јавне 

набавке рoба путем директног споразума: 

„Набавка санитарија за потребе Општи-

нске управе општине Петрово за 2016. 

годину“ број 02-014-7-25/16 од 03.02.2016. 

године, јер је цијена прихватљиве и 

квалификоване понуде знатно већа од обе-

збијеђених средстава за предметну наба-

вку. 

На основу члана 69. став 2. тачка e) 

Закона о јавним набавкама Босне и Хер-

цеговине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  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). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин ко-

муникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује  у року од 5 (пет) дана, од 

дана када је подносилац Жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 

законом, а најкасније у року од једне го-

дине од дана закључења Уговора у том 

поступку, у смислу члана 101. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-37/16 

Датум: 10.02.2016.  
_________________________________________________________________________________________ 

49. 

На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став (6), a у вези са чланом  90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова: 

„Изградња паркинг простoрa код основне 

школе „Свети Сава“ у Какмужу – друга 

фаза“ број 02-014-7-29/16 од 04.02.2016. 

године. 
 

Члан 1. 
„Изградње  Пикси“ Миленко Илић с.п. 

Петрово, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке рaдова: 

„Изградња паркинг простoрa код основне 

школе „Свети Сава“ у Какмужу – друга 

фаза“ број 02-014-7-29/16 од 04.02.2016. 

године. 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Изградња паркинг простoрa код основне 

школе „Свети Сава“ у Какмужу – друга 

фаза“  закључиће  у најкраћем могућем ро-

ку од дана када је  понуђач обавјештен о 

избору најповољнијег добављача роба. 

 

Члан 3. 

Ово 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. 

Поступак је спровела општинска 

управа општине Петрово, а Комисија за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Изградње Пикси“ Миленко Илић с.п. 

Петрово. 
На  основу  члана  70.  став  (1), став  
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(3) и став (6), а у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  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). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 

законом, а најкасније у року од једне го-

дине од дана закључења Уговора у том 

поступку, у смислу члана 101. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-40/16 

Датум: 11.02.2016.  
_________________________________________________________________________________________ 

50. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 28. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13 ), те члану  57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

радова: „Извођење додатних радова у 

Бисићкој улици“ 
 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Извођење 

додатних радова у Бисићкој улици“ се 

уврштава у план јавних набавки општине 

Петрово за 2016. годину 
  

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: 02-014-7-13/16 

Датум: 25.01.2016.  
_________________________________________________________________________________________ 

51. 

На основу члана 18. став (2) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Одлуке о дугорочном 

кредитном задужењу Општине Петрово у 

оквиру компоненте 2Б „Пројекат хитног 

опоравка од поплава“ број 01-022-75/15 од 

19.10.2015. године („Службени гласник 

Општине Петрово“  број 6/15), Уговора о 

под-кредиту између Владе Републике 

Српске - Министарства финансија и 

Општине Петрово број 02-014-6-149/15 од 

02.12.2015. године, те Меморандума о ра-

зумијевању потписаним између Министа-

рства пољопривреде, шумарства и  водо-

привреде Републике Српске, Јединице за 

координацију пољопривредних пројеката и 

Општине Петрово број: 02-014-6-161/15 од 

22.12.2015. године, Начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова: „Санација центра-

лног трга са одводњом атмосферских 

вода“. 
 

Члан 2. 

Процијењена  вриједност  јавне  на- 
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бавке из члана 1. ове Одлуке износи 

173.340,20 KM. 
 

Члан 3. 

Средства за набавку радова из чла-

на 1. ове Одлуке ће се обезбиједити из 

Кредита Свјетске банке – Међународне 

асоцијације за развој, по хитном пројекту 

опоравка од поплава, а набавка ће се ре-

ализовати у складу са Меморандумом о 

разумијевању по Споразуму о финанси-

рању пројекта хитних мјера опоравка од 

поплава потписаног између Босне и Херце-

говине и Међународне асоцијације за 

развој, Министарства пољопривреде, шу-

марства и водопривреде Републике Ср-

пске.   
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Јединица за координацију пољопри-

вредних пројеката основана при Мини-

старству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде.  
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине  Петрово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Споразума о финанси-

рању између Свјетске банке – Међуна-

родне асоцијације за развој (у даљем 

тексту: ИДА) и Босне и Херцеговине по 

Хитном пројекту опоравка од поплава 

закљученог 21.07.2014. године, Пројектног 

споразума између ИДА и Републике 

Српске закљученог 04.08.2014. године, 

Одлуке Народне Скупштине Републике 

Српске о прихватању задужења по 

Пројекту („Службени гласник Републике 

Српске“ број 63/14), Одлуке Владе 

Републике Српске бр. 04/1-012-2-903/15 од 

14.05.2015. године о алокацији кредитних 

средстава Свјетске банке – ИДА („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

39/15), између Владе Републике Српске  - 

Министарства финансија и Општине 

Петрово дана 02.12.2015. године закључен 

је уговор о под-кредиту гдје је Општини 

Петрово одобрен износ од 117.550,00 СДР 

што је на дан 13.10.2015. године екви-

валентно 285.600,00 КМ по курсу 

Централне банке БиХ за набавку радова из 

члана 1. ове Одлуке. Укупна средства ће се 

реализовати у складу са предвиђеним 

роковима и по планираној динамици за 

извођење радова наведених у члану 1. ове 

Одлуке на основу претходно донешене 

Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 

Општине Петрово у оквиру компоненте 2Б 

„Пројекат хитног опоравка од поплава“ 

број 01-022-75/15 од 19.10.2015.године 

(„Службени гласник Општине Петрово“  

број 6/15). У складу са чланом 10. став (1) 

тачка ц) Закона о јавним набавкама 

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

јавна набавка је изузета од примјене 

Закона о јавним набавкама БиХ („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14).   
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-42/16 

Датум: 11.02.2016.  
_________________________________________________________________________________________ 

52. 

На основу члана 18. став (2) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Одлуке о дугорочном 

кредитном задужењу Општине Петрово у 

оквиру компоненте 2Б „Пројекат хитног 

опоравка од поплава“ број 01-022-75/15 од 

19.10.2015. године („Службени гласник 

Општине Петрово“  број 6/15), Уговора о 

под-кредиту између Владе Републике 

Српске - Министарства финансија и 

Општине Петрово број 02-014-6-149/15 од 

02.12.2015. године, те Меморандума о ра-

зумијевању потписаним између Министа-

рства пољопривреде, шумарства и  водо-

привреде Републике Српске, Јединице за 

координацију пољопривредних пројеката и 

Општине Петрово број: 02-014-6-161/15 од 

22.12.2015. године, Начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова: „Санација горње 

подлоге - коловозног застора локални пут 

Карановац - Грачаница (Л1 локални пут I 

реда), санација локалног пута (Л6 локални 

пут I реда) Петрово - Порјечина - Кртова, 

санација локалног пута (Л25/47 локални 

пут III и IV реда) Томићи - Средина -Во-
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лујак - Чавчиновац/Ивановићи (МЗ Ка-

кмуж)“. 
 

Члан 2. 

Процијењена вриједност јавне на-

бавке из члана 1. ове Одлуке износи 

112.219,78 KM. 
 

Члан 3. 

Средства за набавку радова из чла-

на 1. ове Одлуке ће се обезбиједити из 

Кредита Свјетске банке – Међународне 

асоцијације за развој, по хитном пројекту 

опоравка од поплава, а набавка ће се ре-

ализовати у складу са Меморандумом о 

разумијевању по Споразуму о финанси-

рању пројекта хитних мјера опоравка од 

поплава потписаног између Босне и Херце-

говине и Међународне асоцијације за 

развој, Министарства пољопривреде, шу-

марства и водопривреде Републике Ср-

пске.   
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Јединица за координацију пољопри-

вредних пројеката основана при Мини-

старству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде.  
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине  Петрово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Споразума о финанси-

рању између Свјетске банке – Међуна-

родне асоцијације за развој (у даљем 

тексту: ІДА) и Босне и Херцеговине по 

Хитном пројекту опоравка од поплава 

закљученог 21.07.2014. године, Пројектног 

споразума између ІДА и Републике Српске 

закљученог 04.08.2014. године, Одлуке 

Народне Скупштине Републике Српске о 

прихватању задужења по Пројекту („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

63/14), Одлуке Владе Републике Српске 

бр. 04/1-012-2-903/15 од 14.05.2015. године 

о алокацији кредитних средстава Свјетске 

банке – ІДА („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 39/15), између Владе 

Републике Српске  - Министарства фина-

нсија и Општине Петрово дана 02.12.2015. 

године закључен је уговор о под-кредиту 

гдје је Општини Петрово одобрен износ од 

117.550,00 СДР што је на дан 13.10.2015. 

године еквивалентно 285.600,00 КМ по 

курсу Централне банке БиХ за набавку 

радова из члана 1. ове Одлуке. Укупна 

средства ће се реализовати у складу са 

предвиђеним роковима и по планираној 

динамици за извођење радова наведених у 

члану 1. ове Одлуке на основу претходно 

донешене Одлуке о дугорочном кредитном 

задужењу Општине Петрово у оквиру 

компоненте 2Б „Пројекат хитног опоравка 

од поплава“ број 01-022-75/15 од 

19.10.2015. године („Службени гласник 

Општине Петрово“  број 6/15). У складу са 

чланом 10. став (1) тачка ц) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), ова јавна набавка је 

изузета од примјене Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

број 39/14).   
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-43/16 

Датум: 11.02.2016.  
_______________________________________________________ 

 53. 

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 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те 

члану 57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка санитарија за потребе Општи-

нске управе општине Петрово за 2016. 

годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка санитарија за 

потребе Општинске управе општине Пе-

трово за 2016. годину“. 
 

Члан 2. 

Избор  најповољнијег  понуђача  из-

вршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 
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општине Петрово број 1/15), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.880,34 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.200,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2016. годину, са конта број: 412 

320 – Расходи за материјал за одржавање 

чистоће. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-44/16 

Датум: 11.02.2016.  
_______________________________________________________ 

54.  

На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), члана 88. те 

члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14), сходно члану 72. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те 

члану  57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка горива за потребе возила Општи-

нске управе Општине Петрово за 2016. 

годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка горива за 

потребе возила Општинске управе Општи-

не Петрово за 2016. годину“ 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског захтјева, 

при чему је предвиђено склапање оквирног 

споразума са једним понуђачем, у складу 

са одредбама Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским 

актима из области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 7.948,70 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 9.300,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016. годину са конта 412 630 – Расходи 

по основу утрошка горива, те са конта 412 

812 – Расходи за услуге зимске службе. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-46/16 

Датум: 15.02.2016.  
_______________________________________________________ 

55.  

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољнијег  

добављача роба путем конкурентског пози-

ва: „Набавка горива за потребе Општинске 

управе Општине Петрово за 2016. годину“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем конкуре-

нтског позива: „Набавка горива за потребе 

Општинске управе Општине Петрово за 

2016. годину“ у следећем саставу: 
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1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, дипл. 

правник 

3. Весна Петровић, дипл.економи-

ста, члан  

Замјенски члан: Жељко Ђурић, ди-

пл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

 Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

03.03.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.      
    

IV 

Ово Рјешење  ступа на снагу  даном 

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.  
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-49/16 

Датум: 17.02.2016.  
_______________________________________________________ 

56.  

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава  ЈУ СШЦ Петрово  (организаци-

они код 08150046), како слиједи: 

са конта 412941-Расходи по основу 

репрезентације 250,00 КМ 

на конто 412614- Расходи за кори-

штење вл.аута у посл.сврхе 250,00 КМ и          

са конто 412431-Расходи за матери-

јал за потр. образ. процеса  100,00 КМ 

на конто 412221-Расходи за услуге 

водовода и канализације  60,00 КМ 

на конто 412234-Расходи за пошта-

нске услуге 40,00 КМ, мјесец  децембар 

2015. 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: 02-014-1-38/16 

Датум: 29.01.2016.  
_______________________________________________________ 

57.  

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. За-

кона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

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

члана 57. Статута општине ( „Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), на-

челник  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                                                                     

175,00 KM 

на  конто 511322-Издаци за набавку 

рачунарске опреме  175,00 КМ  (органи-

зациони код 00380130), период  јануар 

2016. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
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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: 02-014-1-51/16 

Датум: 16.02.2016.  
_______________________________________________________ 

58.  

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 4. Правилника о 

вођењу и употреби Централног бирачког 

списка („Службени гласник БиХ“, број: 

37/14) и члана 57. Статута општине Пе-

трово –Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 7/14) Наче-

лник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА  

ЗА БИРАЧКИ СПИСАК 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Центар за 

бирачки списак општине Петрово (у даљем 

тексту: Центар). 
 

Члан 2. 

Сједиште Центра налази се у згради 

општине Петрово, Улица Озренских одре-

да број 25. Петрово.  
 

Члан 3. 

Центар обавља послове и задатке 

утврђене Изборним законом Босне и Хер-

цеговине и одредбама Правилника о во-

ђењу и употреби Центра за бирачки спи-

сак. 

 Радно вријеме Центра усклађено је 

са радним временом Општинске управе, 

осим у изборном периоду и у случају 

повећања посла када се може наредити 

дужи рад Центра као и рад у нерадне дане. 
 

Члан 4. 

Радом Центра руководи лице којег 

ће посебним рјешењем именовати Наче-

лник општине.  

Обуку и контролу рада запослених 

у Центру врши Општинска изборна ко-

мисија. 
 

Члан 5. 

 Начелник општине одговоран је за 

рад и техничку опремљеност Центра. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке пре-

стаје да важи Одлука о оснивању Центра 

за бирачки списак, број: 02-014-1-30/06 од 

08.06.2006. године. 
 

Члан 7. 

Ова 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: 02-014-1-52/16 

Датум: 17.02.2016.  
_______________________________________________________ 

59.  

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 57. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), на-

челник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ И ОТКУП 

ЕКСПОНАТА 
 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за процјену 

вриједности и откуп експоната за „Етно 

збирку културне баштине озренског краја“, 

у саставу: 

1. Мира Максимовић, предсједник 

комисије,  

2. Милка Ћосић, члан комисије  

3.  Драган Стјепановић, члан коми-

сије.  

Члан 2. 

Задатак Комисије је да изврши про- 

цјену и да приједлог за откуп експоната за 

„Етно збирку културне баштине озренског 

краја“ којом ће управљати ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука  ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-35/16 

Датум: 02.02.2016.  
_______________________________________________________ 
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60.  

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број  39/14), сходно 

члану 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број: 7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 

 

П Л А Н 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

         

РЕДНИ 

БРОЈ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊЕ

НА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
НАПОМЕНЕ 

РОБЕ   

1. Набавка угља 09111100-1 12.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
11.01.2016. 15.02.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 214    

2. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала 

30000000-9 6.850,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
05.10.2016. 25.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 300   

3. 

Набавка 

материјала за 

одржавање 

чистоће 

44411000-4 2.200,00 КМ 
Директни 

споразум 
19.01.2016. 05.03.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 320   

4. 

Набавка опреме 

за 

противпожарну 

заштиту 

35111000-5 17.500,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 342   
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5  . 

Набавка 

прехрамбених 

артикала за 

кухињу 

15000000-8 40.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
02.11.2016. 25.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 411 221   

6. Набавка горива 
09132100-4 

09130000-9     
7.700,00 КМ 

Конкурентски 

позив 
30.06.2016. 30.08.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 631, 

412 632   

7. 

Набавка 

саобраћајних 

знакова 

34928000-8  

34992100-8 
2.000,00 КМ 

Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 137   

8. 

Набавка 

уличних 

свјетиљки са 

уградњом 

31500000-1 17.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 134   

УКУПНО РОБЕ 105.250,00 КМ 

УСЛУГЕ 

1. Дeратизација 90923000-3 2.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.03.2016. 01.07.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 223   

2. 
Осигурање 

возила 
66514110-0 1.800,00 КМ  

Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 721   



Страна 43 - Број 1    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак, 18.02.2016. године 
 

3. 
Осигурање 

имовине 
66545200-5 750,00 КМ 

Директни 

споразум 
19.01.2016. 05.05.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 723   

4. 
Осигурање  

радника 
66500000-5 740,00 КМ 

Директни 

споразум 
19.01.2016. 05.02.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 725   

5. 

Осигурање 

припадника ДВЈ 

Петрово 

66500000-5 560,00 КМ 
Директни 

споразум 
15.02.2016. 05.03.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 725   

6. 

Штампање 

билтена 

општине 

Петрово 

22462000-6 3.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 310   

7. 

Штампање 

новогодишњег 

промотивног 

материјала 

  

22462000-6 3.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.11.2016. 31.12.2016. 

 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 310 

   

8. 
Набавка услуга 

платног промета 
66110000-1 500,00 КМ 

Директни 

споразум 
19.01.2016. 18.03.2016. 

 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 770 

   

       

  УКУПНО УСЛУГЕ 12.350,00 КМ 
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РАДОВИ 

1. 

Текуће 

одржавање 

локалних путева 

на територији 

општине 

Петрово у 2016. 

години  

45233141-9 65.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 520 

   

2. 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

Петрово у 

2016.години 

45233140-2 13.400,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 131   

3. 
Ограђивање 

гробља Лужани 
45215400-1 3.500,00 КМ 

Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 134   

4. 

Изградња 

споменика 

погинулим 

борцима 

отаџбинског 

рата у МЗ 

Калуђерица 

45212314-0 5.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 195 

  

5. 

Изградња 

потпорног зида 

на гробљу 

Волујак у МЗ 

Какмуж 

45212314-0  

45262620-3 
5.000,00 КМ 

Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 197 
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6. 

Изградња 

паркинг 

простора код 

ОШ"Свети 

Сава" у Какмужу 

- друга фаза 

45233222-1 6.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 197 

  

7. 

Препокривање 

ОШ "Свети 

Сава" , подручна 

школа Сочковац 

45214200-2  

45261920-9 
20.000,00 КМ 

Конкурентски 

позив 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 223   

8. 

Препокривање 

зграде мјесне 

заједнице 

Порјечина 

45261920-9 10.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 223   

9. 

Инвестиционо 

одржавање ОШ 

"Вук Караџић" , 

подручна школа 

у Порјечини 

45214200-2 4.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 223 
  

10. 

Санација 

клизишта на 

локалитету 

Вуковићи, пут 

према 

Мекиљици и 

Кланац, пут 

према Волујаку 

у МЗ Какмуж 

45212211-8 7.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 231 
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11. 

Реконструкција  

споменика 

жртвама 

фашизма из 

Другог свјетског 

рата у МЗ 

Сочковац 

45212314-0 3.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
19.01.2016. 31.12.2016. 

Буџет општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 511 231 

  

12.                 

УКУПНО РАДОВИ 141.900,00 КМ 

УКУПНО (РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) 256.500,00 КМ 

 

 

II 

Укупан буџет општинске управе општине Петрово за јавне набавке износи 256.500,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

План јавних набавки ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Петрово. 

 

 

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-9/16 

Датум: 19.01.2016.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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