СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 1

Петрово, 26.01.2017. године

Година: XXV

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 57.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
СИТНОГ ИНВЕНТАРА И УСКЛАЂИВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА
СТВАРНИМ СТАЊЕМ
(„Службени гласник општине Петрово“
број: 12/16)
Члан 1.
У Одлуци о именовању комисије за
попис ситног инвентара и усклађивање
књиговодственог са стварним стањем број:
02-014-1-427/16 од 18.11.2016. године
(„Службени гласник општине Петрово“
број 12/16) у члану 1. став 1. тачке 1. и 2.
мијењају се и гласе:
„1. Раденко Благојевић, предсједник
комисије
2. Биљана Јовановић, члан“
Члан 2.
У члану 2. став 1. послије ријечи
„инвентара“ додају се ријечи: „и залиха
материјала у магацину“.
Члан 3.
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: 02-014-1-470/16
Датум: 26.12.2016.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 57.

Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 7/14),
начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
Члан 1.
Одобрава се отварање рачуна посебних намјена за поврат више или погрешно
уплаћених јавних прихода, организациони
код 99999999.
Члан 2.
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: 02-014-1-471/16
Датум: 28.12.2016.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 97/16), члана 8.
став 3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Петрово за 2016. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 6/16) и члана 57. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст („Службени
гласник општине Петрово“ број 7/14), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
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 412933-Расходи за бруто
накнаде члановима управних и надзорних
органа 16,00 КМ
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на конто 412310 - Расходи за
канцеларијски материјал 11,00 КМ
на конто 412530-Расходи за текуће
одржавање 5,00 КМ, период децембар
2016. 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: 02-014-1-474/16
Датум: 29.12.2016.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 57.
Статута општине Пет-рово-Пречишћени
текст («Службени гласник општине Петрово» број 7/14), a у складу са чланом 7.
Уредбе Владе РС о условима и начину
плаћања готовим новцем („Службени гласник РС бр. 86/12), начелник општине
доноси

Четвртак, 26.01.2017. године

5.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 57.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
Члан 1.
Одобрава се отварање рачуна посебних намјена за накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, организациони код 99999999.
Члан 2.
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: 02-014-1-477/16
Датум: 30.12.2016.
_______________________________________________________

Члан 1.
Благајнички максимум у главној
благајни Трезора општине Петрово износи
1.000,00 КМ.

6.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета
општине Петрово за 2016. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
13/16) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), Начелник општине Петрово доноси

Члан 2.
Ова одлука ће се примјењивати у
2017. години.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

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

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
1. са конта 412933-Расходи за бруто
накнаде члановима управних и надзорних
органа 250,00 КМ
на конто 412230-Расходи за комуникационе услуге 250,00 КМ

ОДЛУКУ
О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-478/16
Датум: 30.12.2016.
_______________________________________________________
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2. са конта 412937-Расходи за бруто
накнаде по уговору о дјелу 30,00 КМ
на конто 412979-Расходи по основу
јавних такса и накнада 30,00 КМ, период
децембар 2016. године.

Службеном гласнику општине Петрово.

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: 02-014-1-14/17
Датум: 12.01.2017.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
971,00 KM
на конто 412814-Расходи по основу
утрошка ел.расвјете на јавним површинама 971,00 КМ, (организациони код
00380130), период децембар 2016.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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-24/17
Датум: 23.01.2017.
8.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 97/16), члана 8. став 3.
Одлуке о извршењу ребаланса буџета
општине Петрово за 2016. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
13/16) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава Народне библиотеке Петрово
(организациони код 08180056), како слиједи:
са конта 412731-Расходи за услуге
штампања 42,00 КМ
на конто 412231-Расходи за услуге
кориштења фиксног телефона 42,00 КМ
период децембар 2016. 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: 02-014-1-25/17
Датум: 23.01.2017.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 17. став (1), 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
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(„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
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О уврштавању поступка јавне набавке радова: „Постављање фасаде и инвестиционо
одржавање зграде мјесне заједнице
Порјечина“
Члан 1.
Јавна набавка радова: „Постављање
фасаде и инвестиционо одржавање зграде
мјесне заједнице Порјечина“ 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: 02-014-7-376/16
Датум: 23.12.2016.
_______________________________________________________

10.
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
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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке радова: „Постављање фасаде и инвестиционо
одржавање зграде мјесне заједнице
Порјечина“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке радова: „Постављање фасаде
и инвестиционо одржавање зграде мјесне
заједнице Порјечина“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача

Четвртак, 26.01.2017. године

извршиће се путем директног споразума, у
складу са одредбама Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о директном споразуму (Службени
гласник општине Петрово број 1/15), те
осталим подзаконским актима из области
јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 3.837,60 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 4.490,00 КМ.
Средства за набавку радова из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2016. годину, са конта број: 511
221 – Издаци за инвестиционо одржавање
зграде мјесне заједнице у Порјечини.
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: 02-014-7-377/16
Датум: 23.12.2016.
_______________________________________________________

11.
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
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем директног споразума: „Постављање фасаде и инвестиционо одржавање зграде мјесне заједнице
Порјечина“
I
Именује се Комисија за јавне на-
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бавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача радова путем
директног споразума: „Постављање фасаде
и инвестиционо одржавање зграде мјесне
заједнице Порјечина“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл . екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж.пољ.
2. Мира Катанић, дипл.прав., члан
Замјенски члан: Јелена Илић , дипл.
прав.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст. екон.,
технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић,
дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
27.12.2016. године у 14:00 часова у просторијама општине управе општине
Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-379/16
Датум: 26.12.2016.
_______________________________________________________

12.
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
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ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова:
„Постављање фасаде и инвестиционо
одржавање зграде мјесне заједнице
Порјечина“ број 02-014-7-378/16 од
23.12.2016. године
Члан 1.
„Пејић градње“ Слободан Пејић с.п.
Сочковац, изабран је као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке радова:
„Постављање фасаде и инвестиционо одржавање зграде мјесне заједнице Порјечина“ број 02-014-7-378/16 од 23.12.2016.
године.
Члан 2.
Уговор за јавну набавку радова:
„Постављање фасаде и инвестиционо одржавање зграде мјесне заједнице Порјечина“ закључиће се у најкраћем могућем
року од дана када је понуђач обавјештен о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке радова проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки. Поступак је спровела
Општинска управа општине Петрово, а
Комисија за јавне набавке Општинске
управе општине Петрово, након пријема и
оцјене понуде, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се као најповољнији понуђач изабере „Пејић градње“
Слободан Пејић с.п. Сочковац.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став (6), а у вези са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци
и који сматра да је Уговорни орган у току
поступка прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама БиХ или
подзаконских аката донесених на основу
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њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-380/16
Датум: 27.12.2016.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број:121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
190,00 KM
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на конто 413911-Расходи по основу
затезних камата 190,00 КМ, (организациони код 00380130), период
децембар
2016. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-32/17
Датум: 25.01.2017.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), члана 50. a у
вези са чланом 68. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 97/16) и члана 57.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст (''Службени гласник општине Петрово''
број: 7/14), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни
конкурс за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе и то:
1. начелника Одјељења за општу
управу,
2. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
3. начелника Одјељења за привреду
и финансије.
Избор и именовање из става 1. овог
члана, врши се на период трајања мандата
Скупштине општине Петрово, конституисане након Локалних избора у БиХ
одржаних 02.10.2016. године.
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Члан 2.
Општи услови за избор и именовање из члана 1. ове одлуке, прописани су
чланом 67. став 1. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 97/16).
Посебни услови за избор и именовање прописани су чланом 54. став 2.
Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске''
број: 97/16).
Члан 3.
Јавни конкурс избор и именовање
из члана 1. ове одлуке, биће објављен у
''Службеном гласнику Републике Српске''
и у дневном листу доступном јавности на
територији Републике Српске, са роком од
15 дана за пријављивање кандидата.
Члан 4.
Поступак јавног конкурса спровешће
Комисија за спровођење поступка за избор
и именовање начелника одјељења Општинске управе општине Петрово, именоване
од стране Начелника општине.
Члан 5.
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: 02-014-1-472/16
Датум: 28.12.2016.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), члана 79.
Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске''
број: 97/16) и члана 57. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст (''Службени
гласник општине Петрово'' број: 7/14),
Начелник општине Петрово доноси
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВAЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
І.
Именује се Комисија за спровођење
поступка за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе општине Петрово у саставу:
1. Душан Милотић - предсједник,
2. Драган Стјепановић - члан,
3. Јулијана Иличић - члан,
4. Јелена Илић - члан,
5. Весна Петровић - члан.
ІІ.
Комисија из тачке І. овог рјешења, у
складу са законом извршиће контролу благовременености и потпуности свих пријава
и сачиниће списак кандидата који испуњавају услове тражене јавним конкурсом.
Комисија ће поштујући принципе
законитости, квалитета, независне провјере, одговорности, транспарентности и
утврђених критеријума за именовање,
спровести изборни поступак те на основу
резултата изборног поступка, сачинити
листе за избор кандидата рангираних по
редослиједу почевши од најбољег, за сваку
оглашену позицију и исту доставити Начелнику општине на даље поступање.
ІІІ.
Поступак из тачке ІІ. овог рјешења
Комисија ће спровести у року од 30 дана
од дана истека рока пријављивања на јавни
конкурс.
ІV.
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављено у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-70/16
Датум: 29.12.2016.
_______________________________________________________
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16.
На основу члана 59. Зкона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), те члана 57.
Статута општине Петрово - Пречишћени
текст (''Службени гласник општине Петрово'' број: 7/14), Начелник општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ МРЕЖЕ ЗА СМАЊЕЊЕ
РИЗИКА ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ
ОПАСНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Именују се чланови Мреже за смањење ризика од поплава и других опасности на подручју општине Петрово у следећем саставу:
1. Озрен Петковић, Начелник
општине Петрово,
2. Жељко Ђурић, Начелник Одјељења за привреду и финансије,
3. Мира Катанић, Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
4. Зоран Стјепановић, Начелник
Одјељења за општу управу,
5. Драган Петковић, Самостални
стручни сарадник за заштиту и спашавање,
6. Владо Симић, стручни сарадник
за ЛЕР,
7. Драган Стефановић, директор
ЈКП „Вода“ Петрово,
8. Душко Петровић, ЈЗУ ДЗ „Озрен“
Петрово,
9. Душан Цвијановић, директор
СШЦ „Петрово“ Петрово,
10. Дејан Јеремић, командир ПС
Петрово,
11. Марица Никић, секретар ООЦК
Петрово,
12. Владимир Накић, директор Центар за социјални рад Петрово,
13. Зоран Трифковић, руководилац
ШУ Петрово,
14. Горан Јовановић, Удружење за
помоћ дјеци са посебним потребама
Члан 2.
Задатак Мреже из члана 1. овог
Рјешења јесте:
- ревидира и ажурира планску документацију из области заштите и спаша-

Четвртак, 26.01.2017. године

вања (са посебним акцентом на План заштите од поплава) у складу са европским
стандардима, а уважавајући постојећу законску регулативу, те да исту након
ревидирања и ажурирања достави Начелнику општине на усвајање и имплементацију.
- изради спецификацију материјално техничких средстава неопходних за
функционисање система заштите и спашавања.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-1/17
Датум: 19.01.2017.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 82. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 97/16), члана 70. став 3. Статута
општине Петрово - Пречишћени текст
(''Сл. гласник општине Петрово'' број: 7/14)
члана 24. Закона о угоститељству («Сл.
гласник РС» број 15/10, 57/12 и 67/13), у
смислу члана 33. Правилника о условима
за пружање услуга у апартманима, собама
за изнајмљивање и кућама за одмор («Сл.
гласник РС» број: 85/10) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ
Члан 1.
Именује се комисија за категоризацију угоститељских објеката за смјештај у
саставу:
1. Мира Максимовић, предсједник,
2. Жељко Томић, члан,
3. Небојша Трифковић, члан.
Члан 2.
Задатак комисије је да разматра захтјеве за одређивање категорије и спроводи поступак категоризације угоститељских објеката за смјештај, врсте: апар-
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тман, кућа за одмор, „бед анд бреакфаст“,
соба за изнајмљивање, сеоско домаћинство
и камп, те даје приједлоге за одређивање
категорије надлежном органу.
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Члан 3.
Доношењем овог Рјешења престаје
да важи, односно укида се Рјешење број:
02-014-4-2/11 од 03.02.2011. године

набавке износи 4.444,44 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 5.200,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2017. годину, са конта број: 412
731 – Расходи за услуге штампања, графичке обраде и слично.

Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном
гласнику општине Петрово.

Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-2/17
Датум: 25.01.2017.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.

_______________________________________________________

18.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 4. став 3.
Правилника о директном споразуму (Службени гласник општине Петрово број
1/15), сходно члану 59. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члану 57. Статута општине Петрово
(„Сл. гласник општине Петрово“, број
7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
услуга: „Штампање новогодишњег
промотивног материјала“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке услуга: „Штампање новогодишњег промотивног материјала“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о
директном споразуму (Службени гласник
општине Петрово број 1/15), те осталим
подзаконским актима из области јавних
набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-2/17
Датум: 23.01.2017.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 97/16), те члана 57. Статута
општине Петрово-Пречишћени текст („Сл.
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 услуга путем директног
споразума: „Штампање новогодишњег
промотивног материјала“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Штампање новогодишњег
промотивног материјала“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл.инж.пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
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Замјенски члан:, Јелена Илић, дипл.прав.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
27.01.2016. године у 12:00 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“ .
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-6/17
Датум: 24.01.2017.
_______________________________________________________

20.
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 (Службени гласник општине Петрово број
1/15), сходно члану 59. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члану 57. Статута општине ПетровоПречишћени текст („Сл. гласник општине
Петрово“, број 7/14), Начелник општине
Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка дјечијих пакетића“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке роба: „Набавка дјечијих пакетића“.

Четвртак, 26.01.2017. године

Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о
директном споразуму (Службени гласник
општине Петрово број 1/15), те осталим
подзаконским актима из области јавних
набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 2.863,24 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 3.350,00 КМ.
Средства за набавку роба из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2017. 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: 02-014-7-3/17
Датум: 23.01.2017.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 97/16), те члана 57. Статута
општине Петрово-Пречишћени текст („Сл.
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 директног
споразума: „Набавка дјечијих пакетића“
I
Именује се Комисија за јавне наба-
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вке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка дјечијих пакетића“ у
следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл.инж.пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Јелена Илић, дипл.прав.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон.,
технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.

Четвртак, 26.01.2017. године

II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
27.01.2016. године у 13:00 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“ .
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-7/17
Датум: 24.01.2017.

________________________________________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању Комисије за попис ситног инвентара
и усклађивање књиговодственог са ставрним
стањем („Службени гласник општине Петрово“ број: 12/16)
2. Одлука о отварању рачуна посебних намјена
3. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
4. Одлука о благајничком максимуму
5. Одлука о отварању рачуна посебних намјена
6. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
7. Одлука о реалокацији средстава
8. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
9. Посебна Одлука о уврштавању поступка
јавне набавке радова: „Постављање фасаде и
инвестиционо одржавање зграде мјесне заједнице Порјечина“
10. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова: „Постављање фасаде и инвестиционо одржавање зграде мјесне заједнице
Порјечина“
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11. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача радова путем
директног споразума: „Постављање фасаде и
инвестиционо одржавање зграде мјесне заједнице Порјечина“
12. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова: „Постављање фасаде и инвестиционо
одржавање зграде мјесне заједнице Порјечина“ број 02-014-7-378/16 од 23.12.2016. године
13. Одлука о реалокацији средстава
14. Одлука о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења
Општинске управе
15. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе општине
Петрово
16. Рјешење о именовању Мреже за смањење
ризика од поплава и других опасности на
подручју општине Петрово
17. Рјешење о именовању Комисије за категоризацију угоститељских објеката за смјештај
18. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: „Штампање новогодишњег промотивног материјала“
19. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Штампање новогодишњег
промотивног материјала“
20. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка дјечијих пакетића“
21. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића“

Четвртак, 26.01.2017. године
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