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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  1                       Петрово,  21.02.2019. године              Година: XXVII 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

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

и став(6), a у вези са чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), 

Начелник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 2 "Набавка 

меса за потребе кухињe Општинске управе 

општине Петрово" број 02-014-7-128/18 од 

19.12.2018.године 

  

Члан 1. 

ТЗР “Бамби“ Владимир Пуповац 

с.п. Петрово изабран  је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског захтјева: „Набавка 

разних прехрамбених артикала и санитари-

ја за потребе кухиње Општинске управе 

општине Петрово“ Лот 2 "Набавка меса за 

потребе кухињe Општинске управе општи-

не Петрово" број 02-014-7-128/18 од 19.12. 

2018. године. 

  

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем путем конкурентског захтјева: „Наба-

вка разних прехрамбених артикала и сани-

тарија за потребе кухиње Општинске упра-

ве општине Петрово“ Лот 2 "Набавка меса 

за потребе кухињe Општинске управе 

општине Петрово" број 02-014-7-128/18 од 

19.12.2018. године пристигла је једна бла-

говремена и квалификована понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 2 "Набавка  

 

 

меса за потребе кухињe Општинске управе 

општине Петрово", 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 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 ТЗР “Бамби“ Владимир Пуповац 

с.п. Петрово. 

На основу 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 ди-

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци и који сматра да је Уговорни орган у 

току поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним 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-
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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: 02-014-7-142/18 

Датум: 28.12.2018.  
_______________________________________________________ 

2.  

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

и став(6), a у вези са чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), 

Начелник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 3 „Набавка 

хљеба и пита за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово“ број 02-

014-7-128/18 од 19.12.2018. године 

  

Члан 1. 

Пекара „Кроасан“ изабран  је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке роба путем конкурентског за-

хтјева: „Набавка разних прехрамбених 

артикала и санитарија за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“ Лот 

3 „Набавка хљеба и пита за потребе ку-

хиње Општинске управе општине Петро-

во“ број 02-014-7-128/18 од 19.12.2018. го-

дине.  

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба 

путем путем конкурентског захтјева: „На-

бавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 3 „Набавка 

хљеба и пита за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово“ број 02-

014-7-128/18 од 19.12.2018. године присти-

гла је једна благовремена и квалификована 

понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 3 „Набавка 

хљеба и пита за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово“ број 02-

014-7-128/18 од 19.12.2018. године,  закљу-

чиће у најкраћем могућем року од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најпо-

вољнијег 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  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере Пекара „Кроасан“. 

На основу 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 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 
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основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним 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 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: 02-014-7-145/18 

Датум: 28.12.2018.  
_______________________________________________________ 

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

и став(6), a у вези са чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), На-

челник општине Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 5 „Набавка 

готових јела за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ број 02-014-7-

128/18 од 19.12.2018. године 
  

Члан 1. 

Пекара „Кроасан“ изабран је као најпово- 

љнији понуђач у поступку јавне набавке 

роба путем конкурентског захтјева: „Наба-

вка разних прехрамбених артикала и сани-

тарија за потребе кухиње Општинске упра-

ве општине Петрово“ Лот 5 „Набавка гото-

вих јела за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ број 02-014-7-

128/18 од 19.12.2018. године. 

  

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем путем конкурентског захтјева: „Наба-

вка разних прехрамбених артикала и сани-

тарија за потребе кухиње Општинске упра-

ве општине Петрово“ Лот 5 „Набавка гото-

вих јела за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ број 02-014-7-

128/18 од 19.12.2018. године пристигла је 

једна благовремена и квалификована пону-

да. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 5 „Набавка 

готових јела за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ број 02-014-7-

128/18 од 19.12.2018. године,  закључиће  у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најповољни-

јег 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  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере Пекара „Кроасан“. 

 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), а у вези са чланом  89. Закона 
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о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним 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: 02-014-7-149/18 

Датум: 28.12.2018.  
_______________________________________________________ 

4.  

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

и став(6), a у вези са чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

члана  74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), На-

челник општине Петрово,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 4 „Набавка 

санитарија за потребе одржавања зграде 

Општинске управе општине Петрово“ број 

02-014-7-128/18 од 19.12.2018. године 

 

Члан 1. 

„R&S“ д.о.о. Сарајево изабран  је 

као најповољнији понуђач у поступку ја-

вне набавке роба путем конкурентског 

захтјева: „Набавка разних прехрамбених 

артикала и санитарија за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“ Лот 

4 „Набавка санитарија за потребе одр-

жавања зграде Општинске управе општине 

Петрово“ број 02-014-7-128/18 од 19.12. 

2018.године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем путем конкурентског захтјева: „Наба-

вка разних прехрамбених артикала и са-

нитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 4 „Набавка 

санитарија за потребе одржавања зграде 

Општинске управе општине Петрово“ број 

02-014-7-128/18 од 19.12.2018.године при-

стигле су 2 (двије) благовремен и квалифи-

ковене понуде, које су у складу са те-

ндерском документацијом пријављене на 

е-аукцију.  
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка разних прехрамбених артикала и 

санитарија за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ Лот 4 „Набавка 

санитарија за потребе одржавања зграде 

Општинске управе општине Петрово“,  за-

кључиће  се у  року од 10 (десет) дана када 

је понуђач обавјештен о избору најпово-

љнијег 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“, 
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 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, 

те одржане е-аукције упутила  је препо-

руку Начелнику општине Петрово, да се 

као најповољнији понуђач изабере „R&S“ 

д.о.о. Сарајево. 

На основу 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 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним 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 сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

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

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-2/19 

Датум: 03.01.2019.  
_______________________________________________________ 

5.  

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга: „Штампање новогодишњег 

промотивног материјала“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке услуга: „Штампање нового-

дишњег промотивног материјала“ 
 

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 3.864,15 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 4.5,00 КМ. Сре-

дства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2018. годину, са конта број: 

412 731 – Расходи за услуге штампања, 

графичке обраде и слично. 
 

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: 02-014-7-4/19 

Датум: 04.01.2019.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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6. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово, доноси 

 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга путем директног 

споразума: „Штампање новогодишњег 

промотивног материјала“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем дире-

ктног споразума: „Штампање новогоди-

шњег промотивног материјала“ у следећем 

саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.тех. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

15.01.2019. године у 09:00 часова у про-

сторијама општине управе општине Петро-

во.      
    

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: 02-014-7-6/19 

Датум: 04.01.2019.  
_______________________________________________________ 

7.  

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга: „Штампање билтена општине 

Петрово“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга: „Штампање билтена 

општине Петрово“ 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће 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 2.136,75  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.500,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2019.годину, са конта број: 

412 731 – Расходи за услуге штампања, 

графичке обраде и слично. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-
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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: 02-014-7-7/19 

Датум: 04.01.2019.  
_______________________________________________________ 

8.  

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

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

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), те члана 74. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга путем директног 

споразума: „Штампање билтена  

општине Петрово“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача услуга путем директног 

споразума: „Штампање билтена општине 

Петрово“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.тех. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, ди-

пл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички 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  

15.01.2019. године у 09:30 часова у про-

сторијама општине 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: 02-014-7-9/19 

Датум: 04.01.2019.  
_______________________________________________________ 

9.  

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 59. Закона о локалној само-

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

члана  74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), 

Начелник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Штампање новогодишњег промотивног 

материјала“ 

 

Члан 1. 

„Grafi - com“ Нада Недељковић, с.п. 

Порјечина, изабран  је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке услуга 

путем директног споразума: „Штампање 

новогодишњег промотивног материјала“  

број 02-014-7-5/19 од 04.01.2019. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке услуга 

путем директног споразума: „Штампање 

новогодишњег промотивног материјала“  

број 02-014-7-5/19 од 04.01.2019. годинe, 

пристигла је 1 (једна) благовремена пону-

да. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Штампање новогодишњег промотивног 

материјала“ закључиће у најкраћем могу-
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ћем року од дана када је понуђач оба-

вјештен о избору најповољнијег 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 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 „Grafi - com“ Нада Недељковић, с.п. 

Порјечина. 

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 на-

бавци  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 њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми ди-

ректно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. 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 Одлу-

ку 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 по-

ступку, 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: 02-014-7-11/19 

Датум: 15.01.2019.  
_______________________________________________________ 

10.  

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 59. Закона о локалној само-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), 

Начелник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Штампање билтена општине Петрово“  

 

Члан 1. 

„Grafi - com“ Нада Недељковић, с.п. 

Порјечина, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке услуга 

путем директног споразума: „Штампање 

билтена општине Петрово“,  број 02-014-7-

8/19 од 04.01.2019. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке услуга 

путем директног споразума: „Штампање 

билтена општине Петрово“,  број 02-014-7-

8/19 од 04.01.2019. године, пристигла је 1 

(једна) благовремена понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Штампање билтена општине Петрово“ 

закључиће у најкраћем могућем року од 

дана када је  понуђач обавјештен о избору 

најповољнијег понуђача. 

 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      
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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 „Grafi - com“ Нада Недељковић, с.п. 

Порјечина. 

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 на-

бавци  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 њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми ди-

ректно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. 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: 02-014-7-14/19 

Датум: 15.01.2019.  
_______________________________________________________ 

11.  

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Израда урбанистичко техничких усло-

ва и пројектне документације за наставак 

изградње тротоара једнострано у  

Какмужу и Петрову“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга: „Израда урбанисти-

чко техничких услова и пројектне докуме-

нтације за наставак изградње тротоара 

једнострано у Какмужу и Петрову“  

 

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 услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2019. годину, са конта број: 

513 718 – Пројектна документација. 
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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: 02-014-7-16/19 

Датум: 07.02.2019.  
_______________________________________________________ 

12.  

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

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

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), те члана 74. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача услуга путем директног спо-

разума: „Израда урбанистичко техничких 

услова и пројектне документације за 

наставак изградње тротоара једнострано у  

Какмужу и Петрову“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем дире-

ктног споразума: „Израда урбанистичко 

техничких услова и пројектне докуме-

нтације за наставак изградње тротоара је-

днострано у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.тех. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, ди- 

 

пл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички 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  

14.02.2019. године у 09:00 часова у про-

сторијама општине 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: 02-014-7-18/19 

Датум: 08.02.2019.  
_______________________________________________________ 

13.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16) члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник општине Петрово  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се као лице задужено за праћење 

динамике, квалитета и количине изведених 

радова по Уговору о санацији путева на 

територији општине Петрово број 02-014-

6-92/18. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења а исто ће бити објављено 

у Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-46/18 

Датум: 25.12.2018.  
_______________________________________________________ 
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14.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 74. 

Статута општине Петрово («Службени гла-

сник општине Петрово» број 8/17), a у 

складу са чланом 7. Уредбе Владе Репу-

блике Српске о условима и начину пла-

ћања готовим новцем („Службени гласник 

РС“ бр. 86/12), Начелник општине Петрово 

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 

2019. 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: 02-014-1-521/18 

Датум: 31.12.2018.  
_______________________________________________________ 

15. 

           На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 97/16), члана 8. 

став 3. Одлуке о извршењу ребаланса бу-

џета општине Петрово за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 13/18) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате запослених 4.270,00 KM 

на конто 411300-Расходи за накнаду 

плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају  3.470,00 KM 

на конто 638100-  Расходи за накна-

ду плата за породиљско одсуство који се 

рефундирају 800,00 КМ период децембар  

2018. 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: 02-014-1-16/19 

Датум: 11.01.2019.  
_______________________________________________________ 

16.  

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово  (организациони 

код 000380500), у износу од 460,00 КМ, 

како слиједи: 

са конта 411200-Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних при-

мања запослених 510,00 КМ                                                    

           на конто 411100-Расходи за бруто 

плате 460,00 КМ  

на конто 638100- Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти                                            

50,00 КМ период децембар  2018. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује  
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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: 02-014-1-17/19 

Датум: 16.01.2019.  
_______________________________________________________ 

17.  

На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,  број 97/16), члана 118. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

("Службени гласник Републике Српске" 

број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

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

лник општине Петрово  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Стручни надзор над извођењем 

радова по пројекту „Изградња путева и 

уређење парцела у Туристичкој зони 

Калуђерица, општина Петрово“ повјерава 

се ЈЕСЕНКУ СТЈЕПАНОВИЋ из Петрова, 

број лиценце ФЛ-3490/15 од 18.12.2015. 

године. 

 

 2. У вршењу стручног надзора На-

дзорни орган дужан је придржавати се 

одредби члана 119. Закона о уређењу про-

стора и грађењу ("Службени гласник 

Републике Српске" број 40/13, 106/15 и 

3/16) 

 

3. Новчана накнада за рад Надзо-

рног органа биће регулисана  уговором. 

 

 4. Ово рјешење ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења а бит ће 

објављено у Службеном гласнику општине 

Петрово. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-2/19 

Датум: 18.01.2019. 
_______________________________________________________ 
  

 

18.  

         На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Начелник  општине Пе-

трово доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конто 411100-Расходи за бруто 

плате 230,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плата за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата 230,00     

КМ период децембар 2018. 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: 02-014-1-18/19 

Датум: 16.01.2019.  
_______________________________________________________ 

19.  

           На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Начелник општине 

доноси 
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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 412215-Расходи по основу 

утрошка дрвета  100,00 КМ 

на конто 412614- Расходи по основу 

кориштења властитог аута у пословне 

сврхе  100,00 КМ период  децембар  2018. 

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: 02-014-1-19/19 

Датум: 17.01.2019.  
_______________________________________________________ 

20.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу реаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине Петро-

во ( „Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412900-Остали некласифи-

ковани расходи 180,00 КМ   

на конто 412600-Расходи по основу 

путовања и смјештаја 180,00 КМ период 

децембар  2018. 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: 02-014-1-20/19 

Датум: 17.01.2019.  
_______________________________________________________ 

21.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава СШЦ  Петрово  (организациони 

код 08150046), у износу од 400,00 КМ, 

како слиједи: 

са конта 412215--Расходи по основу 

утрошка дрвета 200,00 КМ  

са конта 412310-Расходи за 

канцеларијски материјал  200,00 КМ                          

на конто 412614-Расходи по основу 

кориштења властитог аута у пословне 

сврхе 400,00 КМ, период децембар 2018. 

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: 02-014-1-22/19 

Датум: 21.01.2019.  
_______________________________________________________ 

22.  

На основу члана 59. Закона о лока- 
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лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8.став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Начелник општине Пе-

трово 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 411100-Расходи за бруто 

плате 31,00 КМ 

на конто 411221-Расходи за накнаде 

за топли оброк 31,00 КМ период децембар  

2018. 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: 02-014-1-25/19 

Датум: 22.01.2019.  
_______________________________________________________ 

23.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

пблике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

си 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

1.са конта 411200-Расходи за бруто 

накнаде трошкова запослених 706,00 КМ 

на конто 416128-Помоћи грађанима 

у натури 700,00 КМ 

на конто 638100-  Расходи за накна-

ду плата за породиљско одсуство који се 

рефундирају 6,00 КМ период децембар  

2018. 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: 02-014-1-24/19 

Датум: 23.01.2019.  
_______________________________________________________ 

24.  

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

чланом 43. став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“ број: 121/12, 

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

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                              

10.000,00 KM 

на конто 412812-Расходи за услуге 

зимске службе 9.700,00 КМ 

на конто 511323-Издаци за набавку 

канцеларијских машина 300,00 КМ (орга-

низациони код 00380130), период  јануар  

2019. 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: 02-014-1-33/19 

Датум: 25.01.2019.  
_______________________________________________________ 

25.  

         На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2018. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

13/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Начелник  општине Пе-

трово доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

1. Одобрава се реалокација буџе-

тских средстава ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Петрово (организациони код 

00380300), како слиједи: 

са конто 638100- Издаци за накнаде 

плате за породиљско одсуство које се 

рефундира од фонда обавезног социјалног                                     

осигурања 40,00 КМ  

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 40,00 КМ  

2. Одобрава се реалокација буџе-

тских средстава Општинске управе (орга-

низациони код 00380130), како слиједи:        

са конта  372200-Буџетска резерва                                                             

100,00 КМ  

на конто 416126-Помоћ вишечла-

ним породицама 100,00 КМ период деце-

мбар 2018. 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: 02-014-1-40/19 

Датум: 31.01.2019.  
_______________________________________________________ 

26.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43. 

став 1. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16),  члана 8. став 3. Одлуке о 

извршењу буџета општине Петрово за 

2019. годину („Службени гласник општине 

Петрово“ број 14/18) и члана 74. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

          1. са конта 372200-Буџетска резерва                                                               

80,00 КМ 

 на конто 511394-Издаци за набавку 

прецизне и оптичке опреме 80,00 КМ 

            2. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 2.000,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за 

накнаду плате за вријеме боловања,                                 

родитељског одсуства и осталих накнада 

плата који се не рефундирају 2.000,00 КМ                                   

период јануар 2019. 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: 02-014-1-53/19 

Датум: 07.02.2019.  
_______________________________________________________ 
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27.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2019. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 14/18) и члана 74. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 1.000,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 411100-Расходи за бруто 

плате  1.000,00 КМ 

на конто 411300-Расходи за накнаду 

плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 1.000,00 КМ период јануар 

2019. 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: 02-014-1-59/19 

Датум: 14.02.2019.  
_______________________________________________________ 

28.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

чланом 43. став 1. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 121/12, 

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

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                              

6.100,00 KM 

на конто 412739- Расходи за остале 

услуге информисања и медија 6.100,00 КМ 

 (организациони код 00380130), период 

фебруар 2019. 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: 02-014-1-67/19 

Датум: 20.02.2019.  
_______________________________________________________ 

29.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

чланом 43.став 1. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ( „Службени 

гласник Републике Српске“ број:121/12, 

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

општине Петрово ( „Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                              

3.841,00 KM 

на конто 411414-Расходи за новчане 

помоћи у случају смрти ужег члана по-

родице 3.841,00 КМ (организациони код 

00380130), период  фебруар 2019. године. 
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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: 02-014-1-68/19 

Датум: 20.02.2019.  
_______________________________________________________ 

30.  

На основу члан 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 25. 

Уредбе о стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних инва-

лида одбрамбено-отаџбинског рата („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

43/07, 73/08 и 18/11), члана 74. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17) и приједлога 

Општинске борачке организације број  

72/2018 од 14.12.2018. године, Начелник 

општине доноси  

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ СТАМБЕНЕ 

КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

Именује се Првостепена стамбена 

комисија при Одјељењу за општу управу 

Општинске управе Петрово у саставу: 

1. Раденко Благојевић, предсједник 

комисије, испред Одјељења за општу упра-

ву, 

2. Мирјана Трипуновић, члан коми-

сије, испред Одјељења за просторно уређе-

ње и стамбено-комуналне послове, 

3. Душан Дујковић, члан комисије, 

испред Одбора породица погинулих бора-

ца, 

4. Саво Алексић, члан комисије, 

испред Одбора ратних војних инвалида. 

                                               

Члан 2. 

  Административно техничке послове 

за рад првостепене стамбене комисије оба-

вљаће Одјељењу за општу управу  општи-

не Петрово. 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о именовању ста-

мбене комисије број:02-014-1-81/08 од 

27.03.2008. године. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана  доношења, а биће објављена  

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“.  

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-14/19 

Датум: 08.01.2019.  
_______________________________________________________ 

31.  

 На основу члана 64. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у орга-

нима јединица локалне самоуправе („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 74. и  87. став 3. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

П Л А Н 

ЗАПОШЉАВАЊА  У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО                                                     

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим Планом запошљавања у 

Општинској управи општине Петрово за 

2019. годину (у даљем тексту: План)  утвр-

ђује се укупан број систематизованих ра-

дних мјеста, стварно стање попуњености 

радних мјеста, број непопуњених радних 

мјеста у скаладу са Правилником о орга-

низацији и систематизацији радних мјеста  

у Општинској управи општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 11/17, 3/18 и 4/18), те потребан број 

службеника и намјештеника на неодређено 

вријеме. 

                                                           

Члан 2. 

       План се доноси на основу приједлога 

руководиоца организационих јединица во-

дећи рачуна о потребама за недостајућим 

кадровима у организационим јединицама и 

расположивим финансијским средствима у 

складу са Одлуком о усвајању буџета 
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општине Петрово за 2019. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

14/18). 

 

Члан 3. 

Утврђује  се  стварно  стање  попу- 

њености радних мјеста и број непопу-

њених радних мјеста на дан 31.12.2018. 

године, те планира потребан број службе-

ника и намјештеника за пријем у радни 

однос на неодређено радно вријеме у 2019. 

години како слиједи: 

 

 

 

 

Организациона 

јединица 

 

 

 

Радна мјеста по 

систематизацији 

 

 

Стварно 

стање 

попуњености 

радних мјеста 

 

 

 

Упражњена  

радна мјеста 

Планирани 

број 

службеника и 

намјештеника 

за пријем у ра 

дни однос на 

неодређено 

вријеме 

Одјељење за 

општу управу 

17  пуно радно 

вријеме 

1 на 1/2 радног 

времена 

14  пуно радно 

вријеме 

1 на 1/2 радног 

времена 

                 

                 

                   3 

 

            1 

( намјештеник) 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

                   7 

 

                  6 

  

                   1 

 

Одјељење за 

привреду и 

финансије 

 

          

                  12 

   

                11 

 

                   1 

 

Секретар 

Скупштине 

општине 

 

 

                    1 

 

                   1 

                  

                   - 

 

 

УКУПНО 

37  пуно радно 

вријеме 

1 на 1/2 радног 

времена 

32  пуно 

радно вријеме 

1 на 1/2радног 

времена 

 

                   5 

       

                     1 

 

Члан 4. 

У измијењеним околностима и по-

требама за пријем у радни однос нових 

службеника и намјештеника, а на основу 

Правилника о организацији и системати-

зацији радних мјеста у Општинској управи 

општине Петрово и Одлуке о буџету 

општине Петрово за 2019. годину, донијет 

ће се измјене и допуне Плана. 

Члан 5. 

            Планирано поуњавање радних мје-

ста вршит ће се у складу са законом  про- 

 

 

писаним процедурама и Правилником о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској управи општине 

Петрово. 

 

Члан 6. 

            Овај План ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-5/19 

Датум: 15.01.2019.  
_______________________________________________________ 
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32. 

На основу члана 17.  Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16 ), те члана  74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово,    д о н о с и 
 

П Л А Н 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

РЕДН

И 

БРОЈ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊЕН

А 

ВРИЈЕДНОСТ 

БЕЗ ПДВ-а 

ПРОЦИЈЕЊЕН

А 

ВРИЈЕДНОСТ 

СА ПДВ-ом 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊ

А 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊ

А УГОВОРА 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕ

-НЕ 

РОБЕ 

1. Набавка угља 09111100-1 
14.529,91 

КМ 
17.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 10.10.2019. 

Буџет општине Пе-

трово за 2019. го-

дину, конто 412 

214 - Расходи по 

основу утрошка 

угља   

2. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала 

30000000-9 4.341,88 КМ 5.080,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.01.2019. 10.10.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 2019. 

годину, конто 412 

310 - Расходи за 

канцеларијски 

материјал 

 

  3. 

Набавка 

прехрамбених 

артикала за 

потребе кухиње 

као и 

материјала за 

одржавање 

чистоће 

15000000-8   

44411000-4 

42.897,43 

КМ 
50.190,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.11.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине Пе-

трово за 2019. го-

дину, конто 411 

221- Расходи за 

накнаде за топли 

оброк, 416 128- 

Помоћи грађанима 

у натури, 412 320 - 

Расходи за матери-   
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јал за одржавање 

чистоће 

4. Набавка горива 
09132100-4 

09130000-9     
6.837,60 КМ 8.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
01.03.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 631-Расходи по 

основу утрошка 

бензина, 412 632- 

Расходи по основу 

утрошка нафте   

5. 

Набавка 

уличних 

свјетиљки са 

уградњом 

31500000-1 5.982,90 КМ 7.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 134-Издаци за 

изградњу уличне 

расвјете   

6. 

Набавка 

дјечијих 

пакетића за 

потребе 

манифестације 

Дјечију Нову 

Годину 

15000000-8 3.076,52 КМ 3.600,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 943 - Расходи 

за манифестацију 

Дјечија Нова 

Година   

7. 

Набавка 

дјечијих 

бицикала за 

потребе 

манифестације 

Госпојинске 

дјечије радости 

34400000-1 2.136,75 КМ 2.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
15.05.2019. 31.08.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 943 - Расходи 

за манифестацију 

Дјечија Нова 

Година   
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8. 

Набавка 

канцеларијског 

намјештаја 

30000000-9 854,70 КМ 1.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 321 - Издаци за 

набавку 

канцеларијског 

намјештаја   

9. 

Набавка 

прецизне 

оптичке опреме 

32324300-3 2.564,10 КМ 3.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 322 - Издаци за 

набавку 

канцеларијског 

намјештаја   

УКУПНО РОБЕ без 

ПДВ-а 
83.222,22 КМ 

УКУПНО РОБЕ са 

ПДВ-ом 97.370,00 КМ 

УСЛУГЕ 

1. Дeратизација 90923000-3 1.880,34 KM 2.200,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.03.2019. 01.07.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 223- Расходи за 

услуге 

дератизације   

2. 

Штампање 

билтена 

општине 

Петрово 

22462000-6 3.076,92 КМ 3.600,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 731- Расходи за 

услуге штампања, 

графичке обраде, 

копирања и 

увезивања   
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3. 

Телевизијско 

праћење 

догађаја на 

територији 

општине 

Петрово 

92220000-9 
12.820,51 

КМ 
15.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 739- Расходи за 

услуге 

информисања и 

медија   

4. 

Израда 

урбанистичко 

техничких 

услова и 

пројектне 

документације 

за наставак 

изградње 

тротоара 

једнострано у 

Какмужу и 

Петрову 

73300000-5 2.136,75 КМ 2.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 731- Расходи за 

услуге штампања, 

графичке обраде, 

копирања и 

увезивања 

  

5. 

Штампање 

новогодишњег 

промотивног 

материјала  

22462000-6 3.846,15 КМ 4.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

412 731- Расходи за 

услуге штампања, 

графичке обраде, 

копирања и 

увезивања   

УКУПНО УСЛУГЕ 

БЕЗ ПДВ-а 23.760,68 КМ 

УКУПНО УСЛУГЕ СА 

ПДВ-ом 

 

27.800,00 КМ 
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РАДОВИ 

1. 

Текуће 

одржавање 

локалних 

путева на 

територији 

општине 

Петрово у 2019. 

години  

45233141

-9 
25.641,02 КМ 30.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 131- Издаци за 

прибављање 

асфалтних путних 

праваца - пројекат 

марка на марку   

2. 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

Петрово у 

2019.години 

45233140

-2 
51.282,05 КМ 60.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 231- Издаци за 

инвестиционо 

одржавање путева 

и аутопутева   

3. 

Чишћење 

пољских канала 

и ријечник 

корита на 

територији 

општине 

Петрово у 

2017.години 

45246400

-7 
10.256,41 КМ 12.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине Пе-

трово за 2019. 

годину, конто 511 

191 - Издаци за 

израду хидроге-

олошке бушотине 

и бунара питке 

воде у МЗ 

Калуђерица   

4. 

Извођење 

истражно 

геолошког и 

хидрогеолошко

г бушења и 

изведба 

експлоатационо

г бунара 

45262220

-9   
18.376,06 КМ 21.500,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 2019. 

годину, конто 511 

191 - Издаци за из-

раду хидрогеоло-

шке бушотине и 

бунара питке воде у 

МЗ Калуђерица   
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5. 

Реконструкција 

ватрогасне 

гараже на 

Лужањку  

45216121

-8 
8.547,00 КМ 10.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 226 - Издаци за 

реконструкцију 

ватрогасне гараже 

на Лужањку   

6. 

Реконструкција 

бивше зграде 

наставног 

центра на 

Лужањку  

45213100

-4 
8.547,00 КМ 10.000,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 227 - Издаци за 

реконструкцијбив

ше зграде 

наставног центра 

на Лужањку   

7. 

Реконструкција 

и адаптација 

простора за 

потребе ДВЈ 

Петрово 

45216121

-8 
2.564,10 КМ 3.000,00 КМ 

Директни 

споразум 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 297 - Издаци за 

реконструкцији 

адаптацију 

простора за 

потребе ватрогасне 

службе   

8. 

Uградња 

саобраћајних 

знакова 

34928000

-8  

34992100

-8 

1.709,40 КМ 2.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 137-Издаци за 

прибавњање 

саобраћајних 

знакова   
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9. 

Изградња 

споменика 

погинулим 

борцима 

Отаџбинског 

рата у МЗ 

Калуђерица 

45212314

-0 
5.128,20 КМ 6.000,00 КМ 

Директни 

споразум 
10.01.2019. 30.12.2019. 

Буџет општине 

Петрово за 

2019.годину, конто 

511 195 - Изградња 

споменика 

погинулим 

борцима 

Отаџбинског рата у 

МЗ Калуђерица   

УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а 132.051,28 КМ 

УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ом 154.500,00 КМ 

УКУПНО 

(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) без 

ПДВ-а 239.034,18 КМ 

УКУПНО 

(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) са 

ПДВ-ом 

279.670,00 КМ 

 

II 

Укупан буџет Oпштинске управе општине Петрово за јавне набавке износи 279.670,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

                                                                                                            III 

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

 

 

                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-1/19 

Датум: 03.01.2019.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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33. 
 

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

Просјечна нето плата (без 

функционера) исплаћена у 2018. години 

износи 852,00 КМ, 

Просјечна нето плата (са 

функционерима) исплаћена у 2018. години 

износи 963,52 КМ. 

Просјечне плате исплаћене у 

Општинској управи 2018. години које ће се 

користити за исплату накнада у 2019. го-

дини по Појединачном колективном угово-

ру Општинске управе општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 11/17): 

1. Просјечна нето плата исплаћена у 

Општинској управи у 2018. години износи 

963,52 КМ, 

2. Последња просјечна нето плата 

исплаћена у Општинској управи у 2018. 

години износи 960,20 КМ, 

3. Двије последње просјечне нето 

плате  исплаћене у Општинској управи  у 

2018. години износе 961,48 КМ, 

4. Три последње просјечне нето 

плате  исплаћене у Општинској управи  у 

2018. години износе 960,84 КМ. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-31/19 

Датум: 05.02.2019.  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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