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1. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 37. 
Статута општине Петрово („Службени глас-
ник општине Петрово“ број 17/06), а у вези са 
чланом 134. Пословника Скупштине општине  
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
10/05, 7/07), Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 27.07.2011. године, 
донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

О ПОДНОШЕЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ВЛАДИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ПОД-
СТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ И ЗАПОШ-
ЉАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 

І 

 Општину Петрово је прогласила Ску-
пштина општине на сједници одржаној 12. 
октобра 1991. године, а Народна Скупштина 
Републике Српске, Законом о промјени на-
зива насељених мјеста и утврђивању новог 
насељеног мјеста и образовању општине Пет-
рово („Службени гласник РС“ број 12/93 и 
21/93).  

 Континуитет општине је био непре-
кидан до 1963. године када су власти тадашње  
СРБиХ, наводно ради рационализације ло-
калне самоуправе, укинуле општину Петрово 
и заједно са сусједном општином Грачаница  
основали јединствену општину за те двије 
јединице локалне самоуправе. Те године, оп-
штина Петрово је имала више запослених  на 
свом простору од општине Грачаница, бољу 
инфраструктуру, бољи и модернији дом здра-
вља итд. 

 Чином укидања општине Петрово  зау-
стављен је развој овог краја, а у новој опш-
тини српско становништво овог простора  чи-
нило је 25% од укупног броја становника. 

 

 
У заједничкој општини Грачаница, уо-

чи избијања ратних дејстава српски народ са 
простора наше општине је имао око 2500 рад-
них мјеста, а исто толико је радних мјеста  би-
ло и у привредним капацитетима који се на-
лазе  и данас на простору општине Петрово. 

 Распадом бивше државе, велики број 
становника наше општине је остао без посла, 
не само у Грачаници, већ и у Лукавцу, Тузли, 
али и шире. 

Данашња предузећа тј. акционарска 
друштва која егзистирају на простору опш-
тине су  углавном  била дио имовине  заје-
дничких предузећа са сједиштем у Федераци-
ји БиХ и од дијелова тих предузећа  у општи-
ни Петрово су основана посебна правна лица  
која су покушала да наставе континуитет про-
изводње  и рада. 

 У земљишно-књижним евиденцијама, 
стање уписа наших  предузећа је углавном 
још увијек  из 1991. године, тј. имовина на-
ших предузећа се и данас води на привредним 
субјектима са сједиштем у Федерацији БиХ. 
Није риједак случај да се на имовини наших 
предузећа  уписује заложно право – хипотека 
као средство обезбјеђења  наплате  предузећа 
са сједиштем у општини Грачаница, па чак и 
за предузећа са 100% приватним капиталом. 

 Неуспјела приватизација у већини ових 
фирми додатно је усложила ситуацију па је и 
због тога један број радника остао без посла. 

 Купци акција државног капитала, али и 
остали власници акција  нису једини кривци 
за пропаст ових предузећа ако се узме у обзир 
чињеница да ова предузећа никада се нису 
могла кредитно ни задужити нити је општина 
икада могла истима издавати одобрења за гра-
ђење, и сл. 

 Општина Петрово спада у групу нераз-
вијених општина  према класификацији коју  
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користи Влада Републике Српске на темељу 
критерија које утврди Народна скупштина РС. 
Општина Петрово је спадала и у категорију 
изразито неразвијених општина, али је радом 
и залагањем  свих субјеката живљења  изашла  
из те групе општина као што је сасвим при-
родно  да жели изаћи и из ове садашње групе 
неразвијених општина. Општина Петрово  
броји око 10500 становника са површином од 
118,24 км2. Процјена је да је број становника 
на општини Петрово у задњих 20 година  сма-
њен за око 2000. Број рођене дјеце  је такође 
располовљен и он се годишње креће између 
50 и 60 новорођенчади, а исто толико се упи-
сује и у прве разреде у двије основне школе. 

 Број умрлих на простору наше општи-
не се креће између 90 до 120 годишње, тако 
да од 2002. године биљежимо негативан при-
родни прираштај. Наша се дјеца рађају, али 
нажалост у другим срединама као што су До-
бој, Бања Лука, Бијељина, затим Србија, евро-
пске земље па  чак и други континенти. 

 Број незапослених  у општини Петрово 
са 31.05.2011. године је 1390.  

 Број незапослених у континуитету не-
колико година је приближно исти иако је 
било, и има случајева инвестирања, отварања 
нових радних мјеста итд, али стални прилив 
средњошколске омладине, затим прилив на-
ших радника из иностранства који остају без 
посла, овај број незапослених у кантинуитету  
одржава. Само организованом друштвеном 
акцијом, овај број незапослених је могуће 
значајно смањити.   

 Општина Петрово нема  капацитета  да 
из редовних буџетских средстава  издвоји  
новчана средства како би  овај пројекат  ре-
ализовала, а уколико би та средства имали  
сигурно би то учинили, јер смо увјерени у 
његов успјех. Одређена буџетска средства ко-
ја се пласирају у пољопривреди,  за помоћ  
вишечланим породицама, трећем и надаље 
рођеном дјетету, и друге врсте субвенција из 
буџета, нису довољне за значајно побољшање 
квалитета живота на простору наше општине.  

 Право на рад је једно од основних љу-
дских права загарантовано у уставима свих  
земаља модерног свијета, али и свим међу-
народним конвенцијама из ове области. Не 
постоји већи допринос  државе појединцу  не-
го да му  омогући ово право. Дубоко свјесни 

ове чињенице, општина Петрово  је одлучна  
да у сарадњи са институцијама Републике 
Српске ријеши овај проблем на свом про-
стору. Досадашњи начин подстицаја  запош-
љавања није значајно уродио плодом и не 
мала новчана средства усмјерена ка посло-
давцима  су имала  кратак и ограничен домет, 
јер су послодавци задржавали  новопримљене 
раднике само онолико колико су морали.  

 Сматрамо да би се подстицајима у за-
пошљавању у привредном развоју требало 
приступити  на нешто другачији начин  и то 
на сличан начин  како је то ријешено Прави-
лником о условима и начину остваривања но-
вчаних подстицаја  за развој пољопривреде и 
села, у домену капиталног улагања у пољо-
привреди.  Овдје предлажемо признавање  и 
поврат дијела инвестиције инвеститору за ко-
ји  мислимо да неби требао бити већи од 20%. 
Подстицаје кроз овакав вид подстицања  ми-
слимо да треба признати  само за  изградњу 
производних капацитета. Технику и начин 
признавања инвестиције  би требало ријешити 
посебним  актом који би садржавао услове и 
критеријуме за признавање инвестиције и ис-
плате подстицаја и за тај посао требало би 
формирати стручну комисију при ресорном 
министарству или  дати у надлежност Главној 
служби за ревизију јавног сектора. Њихов за-
датак би био да се верификује инвестиција, да 
је објективна, да је изграђена у складу са свим 
уговореним критеријумима и таквом инве-
ститору припада право на новчани подстицај.  

 Колико је  ова иницијатива оправдана  
говори  и обрачун пореза и доприноса на ли-
чна примања, па тако нпр.  на бази 50 за-
послених радника и на бази њихове плате од 
по 500,00 КМ по запосленом (ниво средње 
стручне спреме), обавезе послодавца  према  
буџету Републике Српске и фондовима Репу-
блике Српске износе укупно 197.512,44 КМ 
на годишњем нивоу. То значи  да на инве-
стицији од милион КМ инвеститору се врши 
поврат, односно подстицај од 200.000,00 КМ, 
а он би тај подстицај  вратио Републици Ср-
пској за само једну годину, што ову ини-
цијативу чини и више него оправданом с об-
зиром на краткоћу рока  у којем би Република 
Српска вратила  исплаћена подстицајна сред-
ства. 

 Са друге стране, ако се посматра  стру-
ктура  потрошње буџета Републике Српске, а 
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која се односи на  грантове  фондовима, онда 
се види да се из буџета за текућу годину 
Фонду ПИО Републике Српске дозначује   
188 000 000,00 КМ, Фонду здравственог 
осигурања 40 000 000,00 КМ, Фонду дјечије 
заштите 2 750 000,00 КМ. 

 На овај начин фондови нам постају 
социјална категорија  која се добрим дијелом 
финансира јавним средствима умјесто да фон-
дове пуне  они  који их и требају пунити, а то 
су послодавци. Мислимо да је више него оп-
равдано да се дио средстава намијењен фон-
довима  преусмјери у подстицаје  кроз начин 
како смо напријед иницирали, а послодавци 
би та иста средства  враћали у фондове  и на 
тај начин би сви скупа градили одржив си-
стем трајне стабилности. Мислимо да нам то 
свима треба бити  циљ у развоју Републике 
Српске и изградњи њених институција. Када 
би само дио ових новчаних средстава  нами-
јењених фондовима био усмјерен на подс-
тицаје то би значајно допринијело  развоју  
привреде у Републици Српској јер  планирана  
новчана средства за подстицаје помножена са 
5 (пет) дају вриједност потенцијалних инвес-
тиција. 

 Надаље, осим уплате пореза и допри-
носа на лична примања од стране инвеститора 
– послодаваца постоји још  много других 
врста прихода који се уплаћују у корист бу-
џета Републике Српске и буџета локалне за-
једнице (административне таксе, комуналне 
таксе, комуналне накнаде, таксе на еколошке 
дозволе, посебне републичке таксе, једнокра-
тна рента итд.). 

 Дакле, вишеструке су користи од инве-
стиција и тога смо сви свјесни али највећа 
корист је стварање дугорочно самоодрживог 
система што је гаранција нашег опстанка и 
развоја. Да ова наша иницијатива није уса-
мљена  навешћемо и примјер  нама сусједне 
Републике Србије која је на сличан начин  
признала  и подстакла одржавање производње  
и увођење нових програма у Фабрици ауто-
мобила у Крагујевцу.  Ових дана  Влада Ср-
бије је такође  изашла са саопштењем да ће у 
циљу обнове производње у великим прив-
редним системима  подстицати запошљавање 
радника и то по једном радном мјесту до 
10.000.00 еура. 

Сличних примјера је било још у нашем 
окружењу, али ове смо навели за примјер.  

 Имајући у виду сву напријед наведену 
аргументацију, општина Петрово  тражи од 
Владе Републике Српске да се позитивно 
одреди  о овој иницијативи и да  својим актом 
подржи  пројекте запошљавања на општини 
Петрово кроз подстицање инвестиција у 
проценту од 18%, док би општина Петрово из 
властитих средстава  признавала 2% инвести-
ције  будућим инвеститорима, а све у макси-
малном износу до 3 000 000,00 КМ  подсти-
цаја. 

Ова новчана средства  се не траже од-
мах, вјероватно ни ове године, већ за наредни 
период зато што свако инвестирање ако је и 
мало озбиљнији пројекат траје по неколико 
мјесеци, па чак и година. Нама је важно да се 
Влада Републике Српске позитивно одреди 
према овој иницијативи, јер би то нама била 
значајна референса у привлачењу инвести-
ција, у промовисању наших привредних мо-
гућности, ресурса и у промовисању наших по-
словних зона у које ћемо  закључно са крајем 
ове године  уложити око 1 000 000,00 КМ. 

 Са новчаним подстицајима од укупно  
3 000 000,00 КМ могли би обезбиједити инве-
стиција од укупно 15 000 000,00 КМ што 
према нашим процјенама  представља запош-
љавање од  сигурно 500-600 радника, а то би 
трајно ријешило питање незапослености у 
овој општини, одласка младих, све мање ро-
ђене дјеце и сл. 

 Мислимо да би се ова новчана средства 
уложена у запошљавање на општини Петрово 
могла вратити Републици Српској и општини 
Петрово најкасније за три до четири године. 

 Свака исплата новчаног подстицаја на 
овај начин била би конкретна и  одмах након 
исплате почела давати резултате. 

 Критерије за исплату подстицаја опш-
тина Петрово је спремна понудити Влади на 
сагласност по прихватању ове иницијативе.  

 Молимо Владу Републике Српске да 
ову иницијативу прихвати и општину Пет-
рово одреди као пилот општину у оствари-
вању  оваквог начина  подстицаја  на период у 
следеће три године. 
 

ІІ 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у  
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„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-23/11 
Датум: 09.08.2011.  
___________________________________________________________ 

2. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово (организациони код 
99999999), у износу до 2.000,00 КМ, са конта 
број 372200 – Буџетска резерва на конто број  
412828 – Расходи за заштиту животне сре-
дине. 
 

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

 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-161/11 
Датум: 16.08.2011.  
___________________________________________________________ 

3. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

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

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДО-
ВА: «УРЕЂЕЊЕ РИЈЕЧНИХ КОРИТА, ПУТ-
НИХ ПОЈАСЕВА И ИГРАЛИШТА НА ПОД-
РУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО» РЕФЕРЕНЦА 
БР. 06-01/11: УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ВОЈН-
ИХ ИНВАЛИДА „ПЕТРОВО“ ИЗ ПЕТРОВА 

 

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИН-
ВАЛИДА „ПЕТРОВО“ из Петрова изабрано 

је као најповољнији понуђач у поступку јавне 
набавке –  «Уређење ријечних корита, путних 
појасева и игралишта на подручју општине 
Петрово», конкурентским позивом бр. 02-014-
7-57/11 од 29.07.2011.године. 
  Уговор о набавци радова –«Уређење 
ријечних корита, путних појасева и 
игралишта на подручју општине Петрово», 
референца бр: 06-01/11, закључује се након 
истека 15 дана од дана када су сви понуђачи 
обавјештени о избору најповољнијег понуђа-
ча. 

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

складу са одредбама Закона о јавним наба-
вкама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подза-
конским актима донесеним на основу њега.  

Поступак је проводила Комисија  за 
јавне набавке општине Петрово, те након 
пријема и оцјене понуда упутила препоруку 
Начелнику општине Петрово да се као 
најповољнији понуђач изабере УДРУЖЕЊЕ 
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА „ПЕТРОВО“ 
из Петрова па је донесена одлука као у дис-
позитиву. 
 

П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор  о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или подза-
конских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак.  

Приговор се поодноси уговорном ор-
гану као првостепеној инстанци у жалбеном 
поступку у писаној форми  у року од 5 дана 
од дана када је подносилац приговора стекао 
сазнање  или је требао да сазна за наводну по-
вреду  Закона о јавним набавкама, али не кас-
није од једне године  од наводне повреде. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-58/11 
Датум: 16.08.2011.  
___________________________________________________________ 

4. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) На-
челник општине Петрово, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДО-
ВА: „РЕКОНСТРУКЦИЈА 3 ЛОКАЛНА ПУТА  
У OПШТИНИ ПЕТРОВО“ РЕФЕРЕНЦА БР: 
06-02/11 ПРЕДУЗЕЋУ: „ДОБОЈПУТЕВИ“ 

Д.О.О. ИЗ МАТУЗИЋА 
 

„ДОБОЈПУТЕВИ“ д.о.о. из Матузића 
изабрано је као најповољнији понуђач у пос-
тупку јавне набавке –  „Реконструкција 3 ло-
кална пута  у oпштини Петрово“ референца 
бр: 06-02/11, конкурентским позивом бр. 02-
014-7- 56/11 од 29.07.2011. године. 
  Уговор о набавци радова –   „Рекон-
струкција 3 локална пута  у oпштини Пет-
рово“ референца бр: 06-02/11, закључује се 
након истека 15 дана од дана када су сви по-
нуђачи обавјештени о избору најповољнијег 
понуђача. 

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

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подзакон-
ским актима донесеним на основу њега.  

Поступак је проводила Комисија за ја-
вне набавке општине Петрово, те након при-
јема и оцјене понуда упутила препоруку На-
челнику општине Петрово да се као најпо-
вољнији понуђач изабере „ДОБОЈПУТЕВИ“ 
д.о.о.из Матузића па је донесена одлука као у 
диспозитиву. 
 

      П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор  о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или под-
законских аката донесених на основу њега 
има право уложити приговор на поступак.  

Приговор се поодноси  уговорном ор-
гану као првостепеној инстанци у жалбеном 
поступку у писаној форми  у року од 5 дана 
од дана када је подносилац приговора стекао 
сазнање  или је требао да сазна за наводну по-
вреду Закона о јавним набавкама, али не кас-
није од једне године  од наводне повреде. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-59/11 
Датум: 16.08.2011.  
___________________________________________________________ 

5. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

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

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДО-
ВА: „ РЕМОНТ КОТЛОВНИЦЕ У ЗГРАДИ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО“ РЕФЕРЕНЦА БР. 06-

03/11  ПРЕДУЗЕЋУ: „ТЕРМОПРОЈЕКТ“ 
Д.О.О. ИЗ ДОБОЈА 

 
„ТЕРМОПРОЈЕКТ“д.о.о из Добoја иза-

брано је као најповољнији понуђач у пос-
тупку јавне набавке – „ Ремонт котловнице у 
згради општине Петрово“ референца бр. 06-
03/11 конкурентским позивом бр. 02-014-7- 
55/11 од 29.07.2011.године. 

Уговор о набавци радова – „ Ремонт 
котловнице у згради општине Петрово“ ре-
ференца бр.06-03/11 закључује се након ис-
тека 15 дана од дана када су сви понуђачи 
обавјештени о избору најповољнијег пону-
ђача. 

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

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подзакон-
ским актима донесеним на основу њега.  

Поступак је проводила Комисија за ја-
вне набавке општине Петрово, те након 
пријема и оцјене понуда упутила препоруку 
Начелнику општине Петрово да се као најпо-
вољнији понуђач изабере „ТЕРМОПРОЈЕКТ“ 
д.о.о. из Добoја па је донесена одлука као у 
диспозитиву. 
 

      П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор  о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или подза-
конских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак.  

Приговор се подноси уговорном ор-
гану као првостепеној инстанци у жалбеном 
поступку у писаној форми  у року од 5 дана 
од дана када је подносилац приговора стекао 
сазнање  или је требао да сазна за наводну 
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повреду Закона о јавним набавкама, али не 
касније од једне године  од наводне повреде. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-60/11 
Датум: 16.08.2011.  
___________________________________________________________ 

6. 
На основу члана 1. Закона о јавним на-

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

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБА-
ВКЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА: ОДРЖАВАЊЕ 
МАКАДАМСКИХ УЛИЦА И ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2011. 

ГОДИНИ“ 
 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку радова: „Одржавање макадамских 
улица и путева на подручју општине Петрово 
у 2011. години“ 
 

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

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-64/11 
Датум: 23.08.2011.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 1. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06.), Упутство о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
17/06), Начелник општине Петрово доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБА-
ВКЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: „ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА НА РИЈЕЦИ 

СПРЕЧИ, НА ПУТУ ПЕТРОВО-
ОРАХОВИЦА“ 

 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку услуга „Израда пројектно-техничке 
документације реконструкције моста на рије-
ци Спречи, на путу Петрово-Ораховица“. 
 
 

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

 

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-65/11 
Датум: 23.08.2011.  
___________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 43. став 1. алинеја 7. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник Републике Српске» број 101/04, 
42/05. и 118/05) и члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), начелник  општине Петрово 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АД-
МИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Администрати- 
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вне службе општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 12/06, 2/07 и 
9/11) брише се тачка 5. а тачка 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. и 15. постају тачке 5. 6. 7. 8. 9. 
10. 11. 12. 13. и 14. 
 

Члан 2. 
          Одлука ступа на снагу осмог дана од  
 

дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Петрово. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 

 
 
 

Број: 02-014-1-168/11 
Датум: 25.08.2011.  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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