СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 2

Петрово, 20.02.2018. године

Година: XXVI

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 39. став 2. алинеја
13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број
97/16) и члана 38. став 2. алинеја 2. Статута општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 09.02.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КУПОВИНЕ
НЕКРЕТНИНА ИЗВРШЕНИКА
„АРКУС“ Д.О.О. ПЕТРОВО
Члан 1.
Даје се сагласност за учешће
општине Петрово у јавном надметању за
продају некретнина извршеника „Аркус“
д.о.о. Петрово па се слиједом тога одобрава куповина некретнина означених као
к.ч.бр.155/34 звана „Сухо поље“ површине
16.127m2 у нарави фабрички круг површине 502 m2, економско двориште површине
12.986 m2, привредна зграда површине
1.135 m2, привредна зграда површине 1.504
m2 уписана у зк.ул. број 13 к.о. Брђани,
право својине укњижено у корист „Аркус“
д.о.о Петрово са дијелом 1/1 што по новом
премјеру одговара к.ч.бр. 3590/1 „Сухо поље“ привредна зграда, површине 1.135m2,
„Сухо поље“ привредна зграда површине
1.504m2, „Сухо поље“економско двориште,
површине 9.927m2, “Сухо поље“ фабрички
круг површине 502m2, к.ч. бр.3590/10 „Сухо поље“ економско двориште“ површине
152m2, „Сухо поље“ фабрички круг површине 252m2, к.ч. бр. 3590/14 „Сухо поље“
економско двориште површине 1.757 m2 и
к.ч. бр. 3590/15 „Сухо поље“ економско
двориште површине 980 m2 а све укупне
површине 16.127 m2 уписано у Пл. број
1535/7 к.о. Петрово„ посјед "Аркус“ д.о.о.
Петрово са дијелом 1/1 за укупну цијену
до 200.000,00 КМ.

Члан 2.
Одобрава се уплата новчаних средстава из буџета општине на рачун посебних намјена- депозит Основног суда
број 562-099-8130145898
у износу од
10.000,00 КМ на име гаранције (депозита)
ради стицања права учешћа у јавном надметању из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Средства за куповину непокретности из члана 1. ове одлуке у које је укључен и депозит из члана 2. одлуке биће обезбјеђена из кредитних средстава.
Трошкови преноса права и укњижбе
посједа и власништва падају на терет
општине Петрово.
Члан 4.
За учешће у јавном надметању из
члана 1. ове одлуке овлашћен је Начелник
општине Петрово.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а бит ће објављена у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-1/18
Датум: 09.02.2018.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 62.
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске број 71/12, 52/14 и 114/17)
и члана 38. став 2. алинеја 2. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 09.02.2018. године, донијела је
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ОДЛУКУ
О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ
Члан 1.
Одобрава се дугорочно кредитно задужење општине Петрово у сврху куповине некретнина извршеника „Аркус“д.о.о.
Петрово путем јавног надметања код
Основног суда у Добоју, па се слиједом
тога одобрава куповина некретнина означених као к.ч.бр.155/34 звана „Сухо поље“
површине 16.127m2 у нарави фабрички
круг површине 502 m2, економско двориште површине 12.986 m2, привредна зграда
површине 1.135 m2, привредна зграда површине 1.504 m2 уписана у зк.ул.број 13
к.о. Брђани, право својине укњижено у корист „Аркус“ д.о.о Петрово са дијелом 1/1
што по новом премјеру одговара к.ч.бр.
3590/1 „Сухо поље“ привредна зграда, површине 1.135m2, „Сухо поље“ привредна
зграда површине 1.504m2, „Сухо поље“
економско двориште, површине 9.927m2,
“Сухо поље“ фабрички круг површине
502m2, к.ч. бр.3590/10 „Сухо поље“ економско двориште“ површине 152m2, „Сухо
поље“ фабрички круг површине 252m2, к.ч.
бр. 3590/14 „Сухо поље“ економско двориште површине 1.757m2 и к.ч. бр.3590/15
„Сухо поље“ економско двориште површине 980m2 а све укупне површине 16.127
m2 уписано у Пл. број 1535/7 к.о. Петрово„
посјед "Аркус“ д.о.о. Петрово са дијелом
1/1.
Намјена куповине некретнина из
става 1. овог члана је увећање имовине
општине Петрово у сврху стварања услова
за отварање нових радних мјеста.
Члан 2.
Максималан износ главног задужења из члана 1. ове Одлуке износи
200.000,00 КМ (словима:двјестохиљадаконвертибилнихмарака), са годишњом ефективном каматном стопом до 4,22 % на
дан задужења
За износ задужења из става 1. овог
члана Општина ће реализовати кредит код
пословне банке која понуди најповољније
услове кредитирања.
Максимална камата по кредитном
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задужењу износи 36.112,31 КМ, а остали
трошкови задужења (обрада пласмана)
износе до 1%.
Предвиђени рок отплате кредита
износи 8 (осам) година, са грејс периодом
од 10 (десет) мјесеци, а који је урачунат у
период отплате кредита. Отплата ће се
вршити у једнаким мјесечним ануитетима.
Члан 3.
Инструменти обезбјеђења отплате
кредита су мјенице и бјанко овјерени
налози.
Члан 4.
У периоду настанка дуга укупан
износ који доспијева за отплату по предложеном дугу (32.033,40 КМ годишње) и
цјелокупни доспјели неизмирени постојећи дуг (225.731,28 КМ годишње) чини
12,35% од редовних прихода буџета
општине у 2017. години (2.087.004.00 КМ).
Стањем
кредитних
задужења
општине задовољен је услов и ограничење
из члана 59. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске број 71/12,
52/14 и 114/17) , јер укупна отплата у било
којој наредној години не прелази 18% од
редовних прихода остварених у претходној
години.
Члан 5.
Начелник општине је обавезан ову
Одлуку доставити на сагласност Министарству финансија Републике Српске у
року од 10 (десет) дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Начелник општине Петрово.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-2/18
Датум: 09.02.2018.
_______________________________________________________
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3.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8.став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине Петровo („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 414100 - Субвенције
3.705,00 КМ
на конто 412200-Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих
и
транспортних
услуга
2.465,00 КМ
на конто 412600-Расходи по основу
путовања и смјештаја 291,00 КМ
на конто 412700-Расходи за стручне
услуге 370,00 КМ
на конто 412900-Остали непоменути расходи 539,00 КМ
на конто 413900-Расходи по основу
затезних камата 20,00 КМ
на конто 487400-Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
20,00 КМ
2. са конта 411200-Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 3.260,00 КМ
на конто 411300-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања који се не рефундирају 840,00 КМ
на конто 638100-Остали издаци из
трансакција са другим јединицама власти
2.420,00 КМ период децембар 2017.
године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу од дана
доношења, а биће објављена у „Службе-
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ном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-459/17
Датум: 29.12.2017.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета
општине Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
14/16) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 516100-Ситан инвентар
385,00 КМ
на конто 412230-Расходи за комуникационе услуге 360,00 КМ
на конто 416319-Остале дознаке
пружаоцима услуга 25,00 КМ период
децембар 2017. 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: 02-014-1-28/18
Датум: 22.01.2018.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 97/16), члана 8. став 3.
Одлуке о извршењу буџета општине Пе-
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трово за 2017. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 14/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава Народне библиотеке Петрово
(организациони код 08180056), како
слиједи:
1. са конта 412500-Расходи за текуће одржавање 120,00 КМ
на конто 412200-Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 120,00 КМ,
период децембар 2017. 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: 02-014-1-33/18
Датум: 24.01.2018.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републи-ке Српске“ број 97/16), члана 8.
став 3. Одлуке о извршењу ребаланса
буџета општине Петрово за 2017. годину
(„Слу-жбени гласник општине Петрово“
број 14/16) и члана 74. Статута општине
Петр-ово („Службени гласник општине
Петро-во“ број 8/17), Начелник општине
Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
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средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 732,00 КМ
са конта 411200-Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 295,00 КМ
са конта 412300-Расходи за режијски материјал 149,00 КМ
са конта 412500-Расходи за текуће
одржавање 52,00 КМ
са конта 412600-Расходи по основу
путовања и смјештаја 46,00 КМ
са конта 412700-Расходи за стручне
услуге 105,00 КМ
са конта 412900-Остали непоменути
расходи 387,00 КМ
са конта 416300-Дознаке пружаоцима услуга 782,00 КМ
са конта 511300-Издаци за набавку
постројења и опреме 240,00 КМ
са конта 516100-Издаци за залихе
ситног инвентара 15,00 КМ
на конто 416100-Дознаке пружаоцима услуга 2.803,00 КМ, период децембар 2017. 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: 02-014-1-34/18
Датум: 24.01.2018.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 14/16) и члана 74.
Статута општине („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони код
00380500), у износу од 584,00 КМ, како
слиједи:
са конта 412200-Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 526,00 KM
са конта 412300-Расходи за режијски материјал 58,00 КМ
на конто 412900-Остали непоменути расходи 584,00 КМ, период децембар
2017. 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: 02-014-1-40/18
Датум: 25.01.2018.
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са конта 411200-Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 470,00 КM
на конто 411300-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања и осталих накнада који се не рефундирају 470,00 КМ
период децембар 2017. 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: 02-014-1-42/18
Датум: 29.01.2018.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси

_______________________________________________________

8.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони код
00380500), у износу од 470,00 КМ, како
слиједи:

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1.са конта 412300-Расходи за режијски материјал 10,00 КМ
на конто 412900-Остали непоменути расходи 10,00 КМ, период децембар
2017. 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
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„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-44/18
Датум: 30.01.2018.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ СШЦ Петрово (организациони код 08150046), како слиједи:
са конта 412215-Расходи за утрошак
дрвета 200,00 КМ
на конто 412922-Расходи по основу
котизације за семинаре 200,00 КМ период
децембар 2017. 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: 02-014-1-46/18
Датум: 30.01.2018.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
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ОДЛУКУ
о именовању Другостепене комисије за
Пројекат опоравак од поплава УНДП/ИОМ
Члан 1.
Именује се Другостепена комисија
за Пројекат опоравка од поплава, којег
имплементира Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП у БиХ) у
партнерству са Међународном организацијом за миграције (ИОМ) од септембра
2017. до фебруара 2020. године у саставу:
1. Стјепановић Зоран - предсједник
комисије, представник општине Петрово,
2. Божић Милорад - представник
Центра за социјални рад Петрово - члан,
3. Максимовић Мира - представник
мјесних заједница - члан,
4. Цвијановић Вера -представник
невладине организације (ОО Црвени крст
Петрово) члан
5. представник УНДП-а.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. ове
одлуке јесте рјешавање по приговорима
поднесеним од стране апликаната на
резултате прелиминарних ранг листи за
изградњу нових и санацију постојећих
стамбених објеката на подручју општине
Петрово у оквиру Пројекта опоравка од
поплава, поступајући у складу са усвојеним правилима Пројекта.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-50/18
Датум: 05.02.2018.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 70. 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
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74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке рoба
путем конкурентског захтјева: „Набавка
угља за потребе Општинске управе
Општине Петрово са услугом превоза за
2017. годину“
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке рoба путем конкурентског захтјева:
„Набавка угља за потребе Општинске
управе Општине Петрово са услугом превоза за 2017. годину“ број 02-014-7-151/17
од 09.10.2017. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
Образложење
По основу рјешења Канцеларије за
разматрање жалби, филијала Бања Лука
број ЈН-02-07-1-534-6/17 од 16.10.2017. године а по жалби понуђача „ИЛИЋ ТРГОВИНА“ број 1898/17 од 17.10.2017.године,
поништава се поступак јавне набавке рoба
путем конкурентског захтјева: „Набавка
угља за потребе Општинске управе
Општине Петрово са услугом превоза за
2017. годину“ број 02-014-7-151/17 од
09.10.2017. године и у складу са тим и
одлука о додјели уговора број 02-014-7158/17 од 17.10.2017. године.
На основу члана 111. став 13. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: У
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14) учесници у
поступку могу против одлуке Канцеларије
за разматрање жалби покренути управни
спор пред Судом Босне и Херцеговине у
року од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Управни спор по тужби који покрену
станеке у поступку јавне набавке води се
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по хитном поступку.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-6/18
Датум: 16.01.2018.
_______________________________________________________

13.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Просјечна нето плата исплаћена радницима Општинске управе општине Петрово у периоду 01.01. до 31.12.2017. године износи 806,60 КМ (без функционера).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-27/18
Датум: 26.01.2018.
_______________________________________________________

14.
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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба
путем директног споразума: „Набавка
дјечијих пакетића“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о
директном споразуму (Службени гласник
општине Петрово број 1/15), те осталим
подзаконским актима из области јавних
набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
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набавке износи 3.076,92 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 3.600,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2018. годину, са конта број: 412
943 – Расходи за манифестацију Дјечија
Нова година.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-7/18
Датум: 22.01.2018.
_______________________________________________________

15.
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
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Штампање новогодишњег
промотивног материјала“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Штампање новогодишњег промотивног материјала“ у следећем
саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл . екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
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Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
22.01.2018. године у 12:00 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-9/18
Датум: 22.01.2018.
_______________________________________________________

16.
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
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Штампање билтена општине
Петрово“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача услуга путем
директног споразума: „Штампање билтена
општине Петрово“ у следећем саставу:
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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,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон.,
технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
22.01.2018. године у 12:30 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-13/18
Датум: 22.01.2018.
_______________________________________________________

17.
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 самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16 ), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга:
„Штампање билтена општине Петрово“
Члан 1.
„Grafi - com“ Нада Недељковић, с.п.

Уторак, 20.02.2018. године

Порјечина, изабран је као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке услуга
путем директног споразума: „Штампање
билтена општине Петрово“, број 02-014-75/18 од 16.01.2018. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке услуга путем директног споразума: „Штампање билтена општине Петрово“, број 02-014-75/18 од 16.01.2018. 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 „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере „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 набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити Жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о ја-
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вним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. У случају директне предаје Жалбе,
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема Жалбе. Жалба
се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана
када је подносилац Жалбе запримио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у смислу члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14).

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, дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.
екон.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-15/18
Датум: 22.01.2018.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.

II
Задатак чланова Комисије је да изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
29.01.2018. године у 12:00 часова у просторијама општине управе општине Петрово.

_______________________________________________________

18.
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
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка дјечијих пакетића“ у
следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-19/18
Датум: 26.01.2018.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 70. 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
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке роба
путем отвореног поступка: „Набавка половног теретног специјалног моторног возила за прикупљање и одвоз комуналног
отпада“
Члан 1.
Отказује се поступак јавне набавке
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роба путем отвореног поступка: „Набавка
половног теретног специјалног моторног
возила за прикупљање и одвоз комуналног
отпада“ број 02-014-7-183/17 од 09.11.
2017. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
Образложење
По основу споразумног раскида
Уговора „Набавка половног
теретног
специјалног моторног возила за прикупљање и одвоз комуналног отпада“ број
02-014-6-7/18 од 18.01.2018. године, отказује се поступак јавне набавке роба путем
отвореног поступка: „Набавка половног теретног специјалног моторног возила за
прикупљање и одвоз комуналног отпада“
број 02-014-7-183/17 од 09.11.2017. године,
за који је обавјештење о набавци објављено у „Службеном гласнику БиХ“ број
83, страница 85 од 17.11.2017. године. На
основу члана 69. став 3. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: У
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14) учесници у
поступку могу против одлуке Канцеларије
за разматрање жалби покренути управни
спор пред Судом Босне и Херцеговине у
року од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Управни спор по тужби који покрену
станеке у поступку јавне набавке води се
по хитном поступку.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-20/18
Датум: 26.01.2018.
_______________________________________________________

20.
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 самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.

Уторак, 20.02.2018. године

гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба:
„Набавка дјечијих пакетића“
Члан 1.
СЗТР “Бамби“, с.п. Владо Пуповац,
изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића“, број 02-014-7-8/18 од 22.01.2018. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића“, број 02-014-7-8/18 од 22.01.
2018. године, број 02-014-7-8/18 од 22.01.
2018. године, пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци роба: „Набавка дјечијих пакетића“ 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 „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке роба проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере СЗТР “Бамби“, с.п. Владо Пуповац.
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 ди-
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спозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити Жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје Жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема Жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године од
дана закључења Уговора у том поступку,
у смислу члана 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-21/18
Датум: 29.01.2018.
_______________________________________________________

21.
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
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члана 74. Статута општине Петрово
(„Сл. гласник општине Петрово“, број
8/17), Начелник општине Петрово, доноси

Уторак, 20.02.2018. године

ОДЛУКУ
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 02-014-7-3/18 од 16.01.2018. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке услуга
путем директног споразума: „Штампање
новогодишњег промотивног материјала“
број 02-014-7-3/18 од 16.01.2018. годинe,
пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци услуга:
„Штампање новогодишњег промотивног
материјала“ 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 „Службеном гласнику општине Петрово“ .
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере „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.

Страна 13 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити Жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. У случају директне предаје Жалбе,
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема Жалбе. Жалба
се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана
када је подносилац Жалбе запримио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у
смислу члана 101. став 5. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-11/18
Датум: 22.01.2018.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 17. став (1), a у
вези са чланом 28. 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

Уторак, 20.02.2018. године

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О уврштавању поступка јавне набавке
услуга: „Израда идејног пројекта изградње
путева и уређења парцела у туристичкој
зони Калуђерица“
Члан 1.
Јавна набавка услуга: „Израда идејног пројекта изградње путева и уређења
парцела у туристичкој зони Калуђерица“
се уврштава у план јавних набавки општине Петрово за 2018. годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-23/18
Датум: 09.02.2018.
_______________________________________________________

23.
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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке услуга: „Израда идејног пројекта изградње путева и уређења парцела у туристичкој
зони Калуђерица“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга: „Израда идејног пројекта изградње путева и уређења парцела у
туристичкој зони Калуђерица“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о
директном споразуму (Службени гласник
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општине Петрово број 1/15), те осталим
подзаконским актима из области јавних
набавки.

Уторак, 20.02.2018. године

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

споразума: „Израда идејног пројекта изградње путева и уређења парцела у туристичкој зони Калуђерица“ 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, дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.
екон.

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

II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-24/18
Датум: 09.02.2018.

III
Отварање понуда ће се извршити
21.02.2018. године у 09:00 часова у просторијама општине управе општине Петрово.

Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 1.538,46 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 1.800,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2018. годину, са конта број: 513
718 – Пројектна документација.

_______________________________________________________

24.
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
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Израда идејног пројекта
изградње путева и уређења парцела
у туристичкој зони Калуђерица“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-26/18
Датум: 09.02.2018.
_______________________________________________________

25.
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
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка саобраћајних знакова“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке набавке роба: „Набавка саобраћајних знакова“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о
директном споразуму (Службени гласник
општине Петрово број 1/15), те осталим
подзаконским актима из области јавних
набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 2.259,00 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.650,00 КМ.
Средства за набавку роба из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2018. годину, са конта број: 511
137 - Издаци за прибавњање саобраћајних
знакова.
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: 02-014-7-27/18
Датум: 09.02.2018.
_______________________________________________________

26.
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. гла-

Уторак, 20.02.2018. године

сник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка саобраћајних
знакова“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка саобраћајних знакова“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
2. Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
3. Мира Катанић , дипл . прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
4. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић, дипл.екон.
5. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.
екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
19.02.2018. године у 09:00 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-28/18
Датум: 09.02.2018.
_______________________________________________________
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27.
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
ПЛАН
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-а

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ СА
ПДВ-ом

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

10.09.2018.

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 214 Расходи по
основу
утрошка угља

15.05.2018.

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 310 Расходи за
канцеларијски
материјал

РОБЕ

1.

2.

Набавка угља

Набавка
канцеларијск
ог материјала

09111100-1

30000000-9

12.820,51 КМ

4.829,06 КМ

15.000,00 КМ

5.650,00 КМ

Конкурентски позив

Конкурентск
и позив

10.01.2018.

10.01.2018.

НАПОМЕНЕ
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3.

Набавка
прехрамбени
х артикала за
потребе
кухиње као и
материјала за
одржавање
чистоће

15000000-8
44411000-4

45.863,24 КМ

53.660,00 КМ

Конкурентск
и позив

05.07.2018.

30.12.2018.

4.

Набавка
горива

09132100-4
09130000-9

7.008,54 КМ

8.200,00 КМ

Конкурентск
и позив

01.05.2018.

30.12.2018.

5.

Набавка
саобраћајних
знакова

34928000-8
34992100-8

2.564,10 КМ

3.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2018.

30.12.2018.

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 411 221Расходи за
накнаде за
топли оброк,
416 128Помоћи
грађанима у
натури, 412 320
- Расходи за
материјал за
одржавање
чистоће
Буџет општине
Петрово за
2018. годину,
конто 412 631Расходи по основу утрошка
бензина, 412
632- Расходи
по основу
утрошка нафте
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 137Издаци за
прибавњање
саобраћајних
знакова

Страна 18 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Уторак, 20.02.2018. године

6.

Набавка
уличних
свјетиљки са
уградњом

31500000-1

1.709,40 КМ

2.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2018.

30.12.2018.

7.

Набавка
дјечијих
пакетића за
потребе
манифестациј
е Дјечију
Нову Годину

15000000-8

2.564,10 КМ

3.000,00 КМ

Директни
споразум

01.01.2018.

30.12.2018.

8.

Набавка дјечијих бицикала за потребе манифестације
Госпојинске
дјечије
радости

34400000-1

2.564,10 КМ

3.000,00 КМ

Директни
споразум

15.05.2018.

31.08.2018.

9.

Набавка
канцеларијск
ог материјала

30000000-9

854,70 КМ

1.000,00 КМ

Директни
споразум

01.01.2018.

30.12.2018.

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 134Издаци за
изградњу
уличне расвјете
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 943 Расходи за
манифестацију
Дјечија Нова
Година
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 943 Расходи за
манифестацију
Дјечија Нова
Година
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 321 Издаци за
набавку
канцеларијског
намјештаја
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10.

Набавка
рачунарске
опреме и
канцеларијск
их машина

30000000-9

3.418,80 КМ

4.000,00 КМ

Директни
споразум

01.01.2018.

30.12.2018.

11.

Набавка пећи
за централно
гријање

39715210-2

23.931,62 КМ

28.000,00 КМ

Конкурентск
и позив

01.01.2018.

30.12.2018.

12.

Набавка
прецизне
оптичке
опреме

32324300-3

2.136,75 КМ

2.500,00 КМ

Директни
споразум

01.01.2018.

30.12.2018.

УКУПНО РОБЕ без
ПДВ-а
УКУПНО РОБЕ са
ПДВ-ом

110.264,95 КМ

129.010,00 КМ

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 322 Издаци за
набавку
канцеларијског
намјештаја
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 322 Издаци за
набавку
рачунарске
опреме
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 322 Издаци за
набавку
канцеларијског
намјештаја
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УСЛУГЕ

1.

Дeратизација

90923000-3

1.709,40 KM

2.000,00 КМ

Директни
споразум

01.03.2018.

01.07.2018.

2.

Штампање
билтена
општине
Петрово

22462000-6

3.418,80 КМ

4.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2018.

30.12.2018.

3.

Штампање
новогодишњег промотивног
материјала

22462000-6

3.076,92 КМ

3.600,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2018.

30.12.2018.

УКУПНО УСЛУГЕ
БЕЗ ПДВ-а

8.205,12 КМ

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 223Расходи за
услуге
дератизације
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 731Расходи за
услуге
штампања,
графичке
обраде,
копирања и
увезивања
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 731Расходи за
услуге
штампања,
графичке
обраде,
копирања и
увезивања
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9.600,00 КМ
РАДОВИ

1.

Текуће
одржавање
локалних
путева на
територији
општине
Петрово у
2017. години

45233141-9

32.478,63 КМ

38.000,00 КМ

Конкурентск
и позив

10.01.2018.

30.12.2018.

2.

Асфалтирање
путева на
територији
општине
Петрово у
2017.години

45233140-2

52.991,45 КМ

62.000,00 КМ

Конкурентск
и позив

10.01.2018.

30.12.2018.

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 520Расходи за
текуће
одржавање
осталих
грађевинских
објеката
(путеви и
мостови)
Буџет општине
Петрово за
2018. годину,
конто 511 131Издаци за
прибављање
асфалтних
путних праваца
- пројекат
марка на марку
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3.

Изградња
пута у
туристичкој
зони
Калуђерица

45233140-2

12.820,51 КМ

15.000,00 КМ

Конкурентск
и позив

10.01.2018.

30.12.2018.

4.

Чишћење
пољских
канала и
ријечник
корита на
територији
општине
Петрово у
2017.години

45246400-7

8.547,01 КМ

10.000,00 КМ

Конкурентск
и позив

10.01.2018.

30.12.2018.

5.

Изградња
споменика
погинулим
борцима
Отаџбинског
рата у МЗ
Калуђерица

45212314-0

4273,50 КМ

5.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2018.

30.12.2018.

Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 131Издаци за
прибављање
пута у
туристичкој
зони
Калуђерица
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 412 999 Остали
непоменути
расходи чишћење
пољских
канала
ријечних
корита и остало
Буџет општине
Петрово за
2018.годину,
конто 511 195 Изградња
споменика
погинулим
борцима
Отаџбинског
рата у МЗ
Калуђерица
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УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ом
УКУПНО
(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) без
ПДВ-а
УКУПНО
(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) са
ПДВ-ом
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111111,11 КМ
130.000,00 КМ
229.581,19 КМ
268.610,00 КМ

II
Укупан буџет Oпштинске управе општине Петрово за јавне набавке износи 268.610,00 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: 02-014-7-1/18
Датум: 10.01.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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28.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2018. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 12/17) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате запослених 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 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: 02-014-1-60/18
Датум: 15.02.2018.

Уторак, 20.02.2018. године

сник општине Петрово“, број 8/17) и члана
4. Одлуке о оснивању Центра за бирачки
списак („Службени гласник општине Петрово“, број 1/16), Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању лица за рад у Центру
за бирачки списак
I
Славко Ђурић, дипл. економиста из
Какмужа општина Петрово, именује се за
овлашћено службено лице за рад у Центру
за бирачки списак општине Петрово.
II
Именована ће обављати послове и
задатке руковођења и рада Центра за бирачки списак у складу са одредбама Правилника о вођењу и употреби Централног
бирачког списка.
III
За обављање послова из тачке II
овог рјешења, именована има право на накнаду за рад чија висина ће бити одређена
посебном Одлуком.
IV
Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи рјешење број 02-014-44/16 од 18.02.2016. године.
V
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Петрово“.

_______________________________________________________

29.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гла-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-4/18
Датум: 19.02.2018.

________________________________________________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Одлука о одобравању куповине некретнина
извршеника „Аркус“ д.о.о. Петрово
2. Одлука о дугорочном кредитном задужењу
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

3. Одлука о реалокацији средстава
4. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
5. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
6. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
7. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
8. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
9. Одлука о реалокацији средстава
10. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
11. Одлука о именовању Другостепене комисије за Пројекат опоравак од поплава УНДП/ИОМ
12. Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба путем конкурентског захтјева: „Набавка угља за потребе Општинске управе
Општине Петрово са услугом превоза за
2017. годину
13. Обавјештење (просјечна нето плата)
14. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка дјечијих пакетића“
15. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Штампање новогодишњег промотивног материјала“
16. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Штампање билтена општине
Петрово“
17. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга: „Штампање билтена општине Петрово“
18. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка дјечијих пакетића“
19. Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба путем отвореног поступка: „Наба-

........................................ 10
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вка половног теретног специјалног моторног
возила за прикупљање и одвоз комуналног
отпада“
20. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба: „Набавка дјечијих пакетића“
21. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга: „Штампање новогодишњег про-мотивног материјала“
22. Посебна Одлука о уврштавању поступка
јавне набавке услуга: „Израда идејног пројекта изградње путева и уређења парцела у
туристичкој зони Калуђерица“
23. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: „Израда идејног пројекта изградње путева и уређења парцела у туристичкој
зони Калуђерица“
24. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Израда идејног пројекта изградње путева и уређења парцела у туристичкој
зони Калуђерица“
25. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка саобраћајних знакова“
26. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка саобраћајних знакова“
27. План јавних набавки за 2018. годину
28. Одлука о реалокацији средстава
29. Рјешење о именовању лица за рад у Центру
за бирачки списак

Уторак, 20.02.2018. године
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата:
60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
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