СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 3

Петрово, 25.04.2017. године

Година: XXV

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 39. став 2. т. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16), а у
вези са чланом 8. став 5. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017.
годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 36. Статута
општине
Петрово-Пречишћени
текст
(„Службени гласник општине Петрово“
број 7/14) Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 21.04.2017. године
донијела је

се Начелник општине Петрово и Одјељење
за привреду и финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-19/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА НА ИМЕ УЧЕШЋА У
ПРОЈЕКТУ „СПОЈИМО ДЈЕЦУ КОСОВА
И МЕТОХИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у
износу до 6.000,00 КМ на име учешћа
општине Петрово у пројекту „Спојимо
дјецу Косова и Метохије и Републике
Српске“.
Члан 2.
Новчана средства из члана 1. ове
одлуке ће се обезбиједити из буџета
општине Петрово реалокацијом средстава,
како слиједи:
- са конта-Буџетска резерва (организациони код 99999999) 3.000,00 КМ и
- са конта 412943-Расходи по основу пријема и манифестација (организациони код 00380500) 3.000,00 КМ
- на конто 412943-Расходи пријема
дјеце са Косова и Метохије (организациони код 00380130) 6.000,00 КМ, а биће
утрошена за: превоз дјеце и наставника,
трошкове спавања и исхране наставника и
возача, трошкове организовања излета,
трошкове дочека и испраћаја гостију.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује

2.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16),
члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“ број 7/14), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ „ОЗРЕНСКОГ
ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА 2017“
Члан 1.
Општина Петрово, ЈУ „Културнотуристички и спортски центар“ Петрово и
Пла-нинарско друштво „Краљица 883“ Петрово, организоваће тринаести планинарски маратон под називом „Озренски планинарски маратон 2017“, који ће се одржати 02, 03. и 04. јуна 2017. године.
Стартно и циљно мјесто планинарског маратона налази се у Мјесној заједници Калуђерица.
Члан 2.
Начелник општине својим рјешењем именоваће Организациони одбор
„Озренског планинарског маратона 2017“.
Члан 3.
„Озренски планинарски маратон
2017“ финансираће се дијелом из средста-
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ва буџета општине Петрово, у износу до
4.500,00 КМ, а на терет конта 412943 –
расходи по основу организације пријема и
манифестација,
организациони
код
00380500 - ЈУ „Културно-туристички и
спортски центар“ Петрово и средствима
оствареним по основу спонзорства.
Новчана средства која по основу
спонзорства буду уплаћена на
рачун
трезора општине Петрово, утрошиће се за
горе наведену манифестацију.
Члан 4.
По завршетку манифестације из
члана 1. ове одлуке, начелник општине
Петрово поднијеће Скупштини општине
информацију о реализацији ове манифестације.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-20/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст (Службени гласник општине Петрово”, број 7/14) и члана 32б. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Петрово“ број 12/14, 3/16 и 2/17), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
21.04.2017. године, донијела је

- за објекте корисне површине преко 1.000m2 до 5.000 m2обрачуната рента
умањује се за 60%,
- за објекте корисне површине преко 5.000m2 до 10.000 m2обрачуната рента
умањује се за 70%,
- за објекте корисне површине преко 10.000m2 обрачуната рента умањује се
за 80%.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово.“
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-21/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 36. Статута општине ПетровоПречишћени текст (Службени гласник
општине Петрово”, број 7/14) Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
21.04.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА

ОДЛУКУ
О УМАЊЕЊУ НАКНАДЕ ЗА ПРИРОДНЕ
ПОГОДНОСТИ -РЕНТЕ

Члан 1.
Одобравају се новчана средства у
износу од 12.500,00 КМ Мјесној заједници
Кртова I на име рјешавања проблема
водоснабдијевања грађана Мјесне заједнице Кртова и Мјесне заједнице Кртова I.

Члан 1.
Инвеститорима који до краја 2017.
године изграде, дограде, надограде или
легализују производни, пословни или пољопривредни објекат, типа фарме умањује
се обрачуната накнада за природне погодности-рента и то:
- за објекте корисне површине до
1.000m2 обрачуната рента умањује се за
50%,

Члан 2.
Новчана средства из члана 1. ове
одлуке обезбиједит ће се из буџета општине Петрово реалокациом средстава са
конта Буџетска резерва на конто 415239
Остали капитални грантови непрофитним
субјектима у земљи.
Новчана средства ће бити уплаћена
на жиро-рачун Мјесне заједнице Кртова I,
број 132-120-03116326-74.
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Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује
се начелник општине Петрово.
Члан 4.
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: 01-022-22/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 39. став 2. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 97/16), а
у вези са чланом 348. став 1. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 3/09,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. тачка б)
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута
општине
Петрово-Пречишћени
текст
(''Службени гласник општине Петрово''
број: 7/14), Скупштина општине Петрово,
на сједници одржаној дана 21.04.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНА
Члан 1.
Општина Петрово путем усменог
јавног надметања-лицитације продаје непокретност-стан у згради П+1 у Петрову
у Улици „Колона 15. мај“ број 21/2, стан
број 8, улаз број 8, први спрат, површине
69,00m2, уписан у Књигу уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова,
лист број 176 к.о. Петрово, изграђеној на
парцели означеној као к.ч. 3824/8, уписаној
у ПЛ.бр. 89, к.о. Петрово, којој парцели по
старом премјеру одговара к.ч.бр. 161/25,
з.к. уложак број 525 к.о. Петрово-Брђани.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокре-

тности-стана из члана 1. ове одлуке износи
630,00КМ/m2.
Члан 3.
За учешће у поступку јавног надметања - лицитације учесници у поступку су
дужни положити на име кауције износ од
10% од почетне цијене непокретностистана на пословни рачун општине Петрово број 562-005-00000029-66, отворен код
НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука.
Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине
непокретности-стана или у остављеном
року не исплати у цјелости купопродајну
цијену губи право на поврат положене
кауције из претходног става.
Члан 4.
Учесник лицитације који се изабере
као најбољи понуђач, обавезан је уплатити
остатак дуга од продајне цијене најкасније
у року од 120 дана након закљученог
поступка лицитације. Предаја непокретности-стана у посјед купцу извршиће се
након исплате цјелокупног износа продајне цијене и закључења купопродајног
уговора о чему ће се сачинити записник“.
Члан 5.
Поступак лицитације спровешће
Комисија за провођење јавног надметања
(лицитације) за продају непокретностистана.
Оглас за продају непокретностистана из члана 1. ове одлуке објавиће се у
дневном листу „Еуро Блиц“, на огласној
табли општине Петрово и веб сајту
општине.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине
Петрово да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем
закључи Уговор о купопродаји а по прибављеном мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у
Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе
сноси купац.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-23/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 39. став 2. т. 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 36. Статута општине Петрово- Пречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“, број 7/14), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године, донијела је:
ОДЛУКУ
О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава за подстицај произвођачима млијека
који су у систему откупа млијека на подручју општине Петрово, у износу од 0,04
КМ за произведени и мљекари „Млијекопродукт“ д.о.о. Козарска Дубица испоручени литар млијека у 2016. години.
Укупна испоручена количина млијека у 2016. години је 286.512 литара.
Члан 2.
Укупна новчана средства за исплату
подстицаја у износу од 11.460,48 КМ распоредиће се произвођачима млијека, како
слиједи:
МЗ ПЕТРОВО
1. Стјепановић (Милан) Саво,
ЈМБГ: 2707953122158, ......... 4.292,56 КМ
(107314 литара)
МЗ КАРАНОВАЦ
1. Јанковић (Новак) Дарко, ЈМБГ:
1909971122147, ...............
1.817,12 КМ
(45428 литара)
МЗ ПОРЈЕЧИНА
1. Ристић (Јеленко) Бојан, ЈМБГ:
0701984180002, ...............
4.591,76 КМ
(114794 литара)

2. Лазаревић (Недељко) Радован,
ЈМБГ: 1210948122160, ........ 759,04 КМ
(18976литара)
Члан 3.
Новчана средства за исплату подстицаја из члана 2. ове одлуке обезбиједиће се из Буџета општине Петрово за
2017. годину на терет конта 414140-Субвенције привредницима и пољопривредницима.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-24/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 39. став 2. т. 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и
члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“ број 7/14), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ЗЗ „ЈЕДИНСТВО-ОЗРЕН“ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Одлуци о одобравању новчаних
средстава ЗЗ „Јединство-Озрен“ Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број: 3/14, 15/14 и 2/16) у члану 1. датум
„25.12.2016.“ замјењује се датумом: „25.12.
2017.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-25/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________
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8.
На основу члана 39. став 2. т. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и
члана 36. Статута општине ПетровоПречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“ број 7/14), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
НОВЧАНE ПОМОЋИ
Члан 1.
У Одлуци о одобравању новчане
помоћи („Службени гласник општине Петрово“ број: 5/14) члан 2. мијења се и
гласи: „Средства из члана 1. ове одлуке
биће уплаћена по одлуци Окружног
привредног суда у Добоју, а обезбједиће се
реалокацијом буџетских средстава са Буџетске резерве на конто 415229 - Остали
текући грантови у земљи“.
Члан 2.
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: 01-022-26/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 39. став 2. т. 2. и
13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст (Службени гласник
општине Петрово”, број 7/14) Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
21.04.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О КУПОВИНИ ПОЛОВНОГ
ТЕРЕТНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА
Члан 1.
Одобрава се куповина половног теретног специјалног моторног возила за
прикупљање и одвоз комуналног отпада,
запремине товарног сандука минимално

12m3, максималне старости до 15 година,
мотор дизел, минимално ЕУРО 3, максималан број пређених километара до
350.000 km, снаге мотора 150-170kW.
Члан 2.
Новчана средства у износу до
60.000,00 КМ за куповину возила из члана
1. ове одлуке биће обезбијеђена у износу
од 35.000,00 КМ на име учешћа од Фонда
за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републике Српске и из буџета
општине Петрово за 2017. годину са конта
511375- Издаци за набавку комуналне
опреме у износу до 25.000,00 КМ.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује
се Начелник општине Петрово.
Члан 4.
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: 01-022-27/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 39. став 2. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16),
члана 22. став 1. тачка а) подтачка 2. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) и члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 7/14) Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 21.04.2017. године
донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Члан 1.
Усваја се Процјена угрожености од
елементарних непогода и других несрећа
општине Петрово (Процјена угрожености),
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број: 01-022-28/17 од 21.04.2017. године и
саставни је дио ове одлуке.
Члан 2.
Процјена угрожености садржи:
1. Увод,
2. Опште карактеристике општине
Петрово,
3. Анализа стања и идентификација
ризика, сценарија и капацитета (поплаве,
зе-мљотрес, пожари, елементарне непогоде, техничко - технолошке несреће, здравствени ризици, подаци о осталим несрећама),
4. Приједлог за ниво мјера и активности,
5. Анекси (табеле, графикони, склике, карте, шеме, кориштени документи).
Члан 3.
Процјена угрожености ажурираће се
у складу са идентификацијом нових ризика
и карактеристичним појавама - у односу на
постојеће идентификоване ризике, као и
субјекте од интереса за заштиту и спасавање на територији општине Петрово.
Члан 4.
За провођење ове одлуке и ажурирање Процјене угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине
Петрово задужује се надлежни општински
орган за послове заштите и спасавања.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-29/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној 21.04.2017.
године, донијела је

ПРОГРАМ
УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
У 2017. ГОДИНИ
I
Суштину овог Програма представљају приходи општине Петрово који су
законима и скупштинским одлукама предвиђени да се намјенски троше. Неки од
прихода који су предвиђени законима и
одлукама могу се користити у више сврха,
али се овим Програмом планира трошење
тамо гдје је то највећи интерес општине
Петрово.
Чланом 89. став 3. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“
број 75/08 и 60/13) прописано је да се
накнаде за коришћење шумa и шумског
земљишта у својини Републике издвајају
из оствареног укупног прихода корисника
шума и шумског земљишта у својини Републике, с тим да издвојена средства не
могу бити мања од 10% вриједности продатих шумских сортимената утврђених по
цијенама у шуми на пању, по цјеновнику
корисника шума и шумског земљишта у
својини Републике.
Планирани приход у 2017. години
по основу ове накнаде је 55.000,00 KM.
Средства планирана у буџету општине за
2017. годину ће се утрошити за санацију и
одржавање локалних путних праваца на
подручју општине Петрово у складу са
Годишњим планом утрошка намјенских
средстава прикупљених од накнада за
кориштење шума у 2017. години, број 02014-2-64/17 од 22.03.2017. године, за који
смо добили сагласност од надлежног
Министарства број 12.06.2-332-300/17 од
29.03.2017. године, који је саставни дио
овог Програма.
Чланом 90. поменутог Закона је
прописано да надокнаду за обављање послова од општег интереса у шумама у
приватној својини уплаћују власници приватних шума и то 80% на рачун извршиоца
стручно-техничких послова у шумама у
приватној својини и 20% на рачун јединице локалне самоуправе са чијег подручја
потичу сортименти и да се та средства
могу користити искључиво за израду шумскопривредних основа за шуме у приватној својини, подизање нових шума,

Страна 7 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 25.04.2017. године

његу шума и заштиту шума у приватној
својини.
У Буџету за 2017. годину приходе
од надокнаде за обављање послова у приватној својини (ФУШ) смо планирали у
износу од 1.200,00 КМ и биће утрошени за
израду Шумско привредне основе за приватне шуме на подручју општине Петрово.
II
Приходи од концесионих накнада за
кориштење минералних сировина, у складу
са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16) се дијеле између буџета Републике
и буџета општина и градова, у сразмјери
20:80 за неразвијене општине. У 2017. години приход од ових накнада је планиран
у износу од 45.000 КМ. Овај приход
општина може употријебити за изградњу
примарних инфраструктурних објеката који су у функцији привредног развоја и
запошљавања (водоводи, канализација, локални путеви и слично) и контролу заштите животне средине. Дио прихода
остварених од ових накнада у износу од
30.000,00 КМ ће се утрошити за инвестиционо одржавање путева, а путни правци су прецизирани у Програму изградње
и одржавања путева, пољских канала и
ријечних корита у 2017. години. Износ од
11.000,00 КМ биће утрошен за учешће
општине у пројекту „Развој руралног пословања“ у сврху изградње путне инфраструктуре.
Износ од 4.000,00 КМ биће утрошен
за изградњу уличне расвјете на подручју
општине Петрово.
Концесију од Тузланског кантона
смо планирали у износу од 3.100,00 КМ, а
биће утрошена за инвестиционо одржавање уличне расвјете.
III
Приходи општине Петрово по основу Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број
6/09 и 71/12), односе се на приходе које
привредна друштва и друга правна лица
која на територији Републике Српске обављају дјелатност, обрачунавају и уплаћују
накнаду у висини од 0,04% од пословног

прихода за реализацију посебних мјера од
пожара.
Овај приход се уплаћује на рачун
јавних прихода Републике Српске. 40% од
овог прихода се уплаћује на рачун Ватрогасног савеза Републике Српске, и искључиво служи за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасних јединица у
Републици Српској, а 60% се уплаћује на
рачун буџета општине, односно града
према сједишту привредног друштва и
другог правног лица које уплаћује накнаду,
која искључиво служи за реализацију
пројеката техничког опремања ватрогасних јединица општина или градова и
изградњу објеката које користе ватрогасне
јединице за своје активности и чување
ватрогасне опреме (ватрогасни домови и
спремишта) у складу са планом који усвоји
скупштина општине-града. Неискориштена средства по овом основу из 2016. године износе 2.566,76 КМ, што заједно са
очекиваним приходом од 15.000,00 КМ чини износ од 17.566,76 КМ. Износ од
15.000,00 КМ ће бити утрошен за набавку
опреме за противпожарну заштиту за
потребе Добровољне ватрогасне јединице.
IV
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 93/06 и 15/12),
предвиђена је накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта. Та накнада се
уплаћује у корист буџета Републике Српске, од чега се 70% враћа општинама.
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе се може користити само за оспособљавање за пољопривредну производњу
другог неплодног земљишта или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег
квалитета, за израду основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, испитивање плодности пољопривредног земљишта код пољопривредних
домаћинстава према програму јединице
локалне самоуправе, као и за подстицање
интегралне и органске производње.
Очекивани приход по основу ове
накнаде у 2017. години се процјењује на
износ од 8.000,00 КМ. Ова средства ће се
утрошити за прочишћавање канала на по-
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љопривредном земљишту. Спецификација
канала је одређена у Програму изградње и
одржавања путева, пољских канала и
ријечних корита у 2017. години.

ПРОГРАМ
НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА
2017. ГОДИНУ

V
Средства која се остварују по основу Закона о водама („Службени гласник
Републике Српске“ број 50/06, 92/09 и
121/12), а у складу са чланом 195. Закона,
у 2017. години се очекују у износу од
17.000,00 КМ. Неискориштена средства из
2016. године износе 18.619,96 КМ, што
укупно са планираним средствима износи
35.619,96 КМ.
За утрошак прикупљених средстава
посебних водних накнада сачињен је посебан Програм намјенског утрошка посебних водних накнада за 2017. годину за
који смо добили сагласност од надлежног
министарства.

I
Овим Програмом уређују се питања
утрошка средстава која ће се прикупљати
од посебних водних накнада у 2017.
години, и то: оквирна висина средстава
која се очекује по овом основу, утрошак
средстава, органи надлежни за провођење
активности у циљу реализације намјенског
утрошка средстава и рок за провођење
Програма.

VI
Буџетом општине Петрово за 2017.
годину, на конту 787311 – Трансфери јединицама локалне самоуправе за подршку
буџету, планирано је 53.000,00 КМ.
Планирана средства ће се утрошити
за социјалну помоћ и здравствену заштиту
корисницима новчаних давања и смјештај
штићеника ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово у установама.
VII
Овај програм ступа на снагу осмог
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-30/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 195. став 3. Закона о водама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 50/06, 92/09 и 121/12)
и члана 36. Статута општине ПетровоПречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово број 7/14) Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је

II
Планирана средства од посебних
водних накнада у 2017. години износе
17.000,00 КМ.
Из 2016. године је остало 18.619,96
КМ неутрошених средстава.
III
Приходи прикупљени од посебних
водних накнада у износу од 35.619,96 КМ
намјенски ће се утрошити за:
1. Пројекат „Развој руралног пословања“, а који обухвата реконструкцију водозахватног објекта „Врела“ Сочковац
20.000,00 КМ
2. Текући грант ЈКП „Вода“ Петрово за набавку хлора, резервних дијелова,
водомијера и репроматеријала у сврху
одржавања водоводне мреже 10.000,00 КМ
3. Чишћење ријечних корита
5.619,96 КМ
IV
Начелник општине Петрово, надлежна одјељења Општинске управе Oпштине
Петрово и ЈКП „Вода“ Петрово ће проводити активности у циљу реализације овог
програма.
Координацију и праћење овог програма и намјенски утрошак средстава од
посебних водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно
одјељење Општинске управе Општине
Петрово.
V
Рок за провођење овог програма је
31.12.2017. године.
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VI
Овај програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-31/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“, број 7/14), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је
ПРОГРАМ
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2017.
ГОДИНИ
I
Овим Програмом се дефинише
утрошак буџетских средстава општине Петрово намијењених капиталним пројектима општине, али се дефинишу улагања
и других субјеката у капиталне пројекте
општине.
Овај програм је заснован на реалним могућностима у буџету општине
Петрово за текућу годину.
У Буџету општине Петрово за 2017.
годину за капитална улагања планирано је
264.700,00 КМ.
У овом Програму садржани су и
пројекти који су извјесни, а нису уврштени
у Буџет општине Петрово за 2017. годину
због објективних разлога.
II
Средства намијењена за капитална
улагања у 2017. години ће се утрошити на
начин како слиједи:
1.1. За пројекат Јачање улоге мјесних заједница у Бих“ у 2017. години биће
издвојен износ од 39.000,00 КМ. У току је
одређивање приоритетних пројеката у пет
мјесних заједница на подручју општине
Петрово. Мјесне заједнице које су укључене у овај пројекат су: Петрово, Сочковац, Карановац, Порјечина и Кртова.
1.2. Издаци за „Пројекат развоја
руралног пословања“ планиран је износ од

40.000,00 КМ. Овај пројекат реализује
Јединица за координацију пољопривредних пројеката у оквиру Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
а биће финансиран кредитним средствима
од стране Међународног фонда за развој
пољопривреде-IFAD, средствима локалних
заједница и корисника. У оквиру овог
Пројекта планирана су средства за развој
инфраструктуре на селу. У пројктно подручје спада двадесет општина, а планирана оквирна средства у пројекту за сваку
општину, за 2017. годину, износе
200.000,00 КМ, стим што износ може бити
већи или мањи у зависности од степена
развијености општине и могућности суфинансирања од стране локалне заједнице,
као и од коначне оцјене сваке предложене
инвестиције.
Према условима пројекта локална
заједница и корисници су обавезни да
учествују у суфинансирању сваког пројекта у износу од минимално 20% од укупне
вриједности инвестиције.
Аплицирани су следећи пројекти:
1. Реконструкција асфалтног пута
Какмуж-Лохинја (дужина 378 метара),
2. Асфалтирање локалног макадемског пута Порјечина-Миричина (дужина
1100 метара),
3.Санација клизишта са десне стране пута Порјечина-Кртова (дужина 22
метра)
4. Пут Озренски мост-Студени поток (дужина 260 метара) и
5. Радови на водозахватном објекту
„Врела“ Сочковац.
Процијењена вриједност наведених
пројеката износи 295.150,00 КМ (без ПДВа).
1.3. Новчана средства у износу од
4.000,00 КМ ће се утрошити за изградњу
уличне расвјете на подручју општине
Петрово, а у складу са Одлуком о уличној
расвјети број: 01-022-71/12 од 09.08.2012.
године („Службени гласник општине Петрово“ број 8/12).
1.4. У 2017. години планирана је набавка приоритетних саобраћајних знакова
за локалне путеве у вриједности од
1.500,00 КМ.
1.5. Новчани износ од 16.500,00 КМ
је планиран за реализацију пројекта „Уређење туристичког кампа Калуђерица“ Ми-
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нистарство трговине и туризма Републике
Српске ће у реализацији поменутог пројекта учествовати са 15.000,00 КМ, а учешће општине Петрово износи 1.500,00 КМ.
1.6. Новчана средства у износу од
30.000,00 КМ су планирана за инве-стиционо одржавање путева, а што је прецизиорано у Програму изградње и одржавања путева, пољских канала и ријечних
корита у 2017.години.
1.7. У 2017. години за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију
вањског освјетљења биће издвојено
5.000,00 КМ.
1.8. У 2017.години планирана је набавка опреме у износу од 15.000,00 КМ за
потребе школа по пројектима „World
Vision BiH“ . У пројекат су укључене двије
основне школе и СШЦ Петрово, а биће
набављена опрема у сврху побољшања
квалитета извођења наставе.
1.9. За набавку канцеларијског намјештаја за потребе Општинске управе у
2017. години планиран је износ од 1.500,00
КМ.
1.10. За набавку рачунарске опреме
биће издвојен износ од 1.000,00 КМ.
1.11. За набавку канцеларијских машина (телефакс и апарат за фотокопирање
код секретарице Начелника) у 2017. години планиран је износ од 1.000,00 КМ.
1.12. У 2017. години планаирана је
набавка два клима уређаја у износу од
1.500,00 КМ.
1.13. Износ од 15.000,00 КМ је планиран за набавку опреме за противпожарну заштиту.
1.14. Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике
Српске је у 2016.години је донио Одлуку о
избору корисника средстава Фонда, а један
од корисника средстава је општина Петрово. Фонд учествује у суфинансирању пројеката из области заштите животне средине. Општини Петрово је одобрен износ
од 35.000,00 КМ за набавку опреме за
управљање амбалажним отпадом, а ради се
о возилу за одвоз смећа. Учешће општине
у наведеној набавци смо планирали у
износу од 25.000,00 КМ.
1.15. У Буџету општине Петрово за
2017. годину је планирана куповина земљишта. Пошто је куповина земљишта
неизвјесна износ од 26.600,00 КМ ће бити

утрошен за опремање Туристичке зоне Калуђерица, а што ће бити регулисано посебном одлуком.
1.16. Израда пројектне документације планирана је у износу од 10.000,00
КМ. Планирана је израда пројектне документације за инфраструктурне објекте у
Туристичкој зони Калуђерица, пројектне
документације за обданиште и пројектне
документације за утопљавање зграде
Општине.
1.17. У 2017. години планирана је
израда Шумско привредне основе за приватне шуме на подручју општине Петрово.
Трошкови израде наведеног документа и
трошкови надзора планирани су у износу
од 28.000,00 КМ.
1.18. За набавку ситног инвентара
(ауто гуме, одјећа и обућа за помоћно особље и др.) планиран је износ од 1.500,00
КМ.
1.19. Буџетски корисници су у Буџету за 2016. години планирали следеће
набавке:
- ЈУ „Центар за социјални рад“: канцеларијски намјештај (240,00 КМ) и
ситан инвентар (400,00 КМ),
- ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“: опрема (300,00 КМ) и ситан
инвентар (100,00 КМ),
- СШЦ Петрово, опрема (500,00
КМ) и
- Народна библиотека Петрово:
књиге (500,00 КМ), опрема (500,00 КМ) и
ситан инвентар (60,00 КМ).
Улагања која нису планирана у Буџету
општине Петрово за 2017. годину
1. Реализација
пројекта „Реконструкција водовода у општини Петрово“,
процијењене вриједности до 1.532.000
EUR-a, који ће се финансирати са 762.000
EUR-a кредитних средстава Европске
инвестиционе банке, док би се преостали
износ обезбиједио из бесповратних средстава међународних институција и властитог учешћа општине.
Дана 02.03.2017. Влада Републике Српске
је донијела Одлуку о давању сагласности
за реализацију напријед наведеног Пројекта.
Општина Петрово је у периоду
2011-2013 обезбиједила своје учешће у
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износу од 230.000,00 КМ кроз реконструкцију водовода Петрово-Какмуж и опремање ЈКП „Вода“ Петрово.
2. Уређење Туристичке зоне Калуђерица, а вриједност ће бити позната након
израде пројектне документације.
Уколико дође до повећања буџетских средстава пројекти садржани у овом
Програму неће представљати
коначна
капитална улагања у општини Петрово за
2017. годину и накнадно ће се приступити
допуни овог Програма или доношењу
посебних скупштинских одлука.
III
Овај програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-32/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 39. а у вези са чланом 20. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), члана 16. тачка 6. Закона о јавним путавима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) и
члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“ број 7/14), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године, доноси
ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА
КАНАЛА И РИЈЕЧНИХ КОРИТА
УВОД:
Праћење стања, управљање, грађење и заштита мреже локалних путева је у
надлежности Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове. Ово
одјељење је снимило стање путне мреже,
оштећења коловоза и путних елемената, те
на приједлог Савјета мјесних заједница
узимајући у обзир приоритетне потребе и
расположива финансијска средства сачинило приједлог овог Програма како слиједи:

I – Текућа улагања у одржавање
локалних улица и путева
МЗ КАРАНОВАЦ
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца :
1. Пут уз Прењу.
- извести и разгрнути 130 m3 ровљеног камена на макадамском дијелу
пута,
2. Пут Грабова коса - I
- извести и разгрнути 80 m3 ровљеног камена на макадамском дијелу
пута
- прочистити одводни канал у дужини од 1360 m
3. Пут за Грабову косу – II до куће
Луке Драгичевић
- извести и разгрнути 50 m3 ровљеног камена,
4. Пут за Раковиће
- извести и разгрнути 160 m3 ровљеног камена,
5. Пут за Сочковац преко Субашиног
потока
- извести и разгрнути 80 m3 ровљеног
камена,
6. Пут за Гробље у Карановцу
- извести и разгрнути 50 m3 ровљеног камена
7. Пут од „ЛИМЕХА“ низводно до
моста на Прењи
- извести и разгрнути 20 m3 ровљеног камена .
8. Пут од ресторана „ЛИКА“ до
пута Л007.
- извести и разгрнути 30 m3 ровљеног камена .
9. Пут од пута уз Прењу до куће
Спасоја Ристића
- извести и разгрнути 20 m3 ровљеног камена
- прочистити одводни канал у дужини од 250 m
10. Пут за Сочковац преко Илијиног
брда
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена
11. Пут „ЛИМЕХА“ – Грабова Коса
асфалтни дио пута
- прочистити одводни канал у дужини од 650 m
- уградити одводне цијеви Ф800 mm
комада 20

Страна 12 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 25.04.2017. године

12. Пут кроз Трифковиће и Липовац
- уградити одводне цијеви Ф 300
mm, комада 3
- прочистити одводни канал у дужини од 350 m
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
РАДОВА
- уградња одводних пропуста Ф 500
mm
7 ком x 50,00 КМ = 350,00 КМ
- уградња одводних пропуста Ф
800 mm 24 ком x 100,00 КМ = 2400,00 КМ
- извожење и разгртање ровљеног
камена 680 m3 x 700 КМ = 4760,00 КМ
- чишћење одводног канала 2610 m
x 1,50 КМ =
3915,00 КМ
УКУПНО =
11.425,00 КМ
МЗ СОЧКОВАЦ
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
13. Пут за гробље Зорићи
- извести и разгрнути 120 m3 ровљеног камена,
14. Пут Кисељак –Савановићи-Сарића брдо
- извести и разгрнути 100 m3 ровљеног камена,
15. Пут за гробље Поповићи
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена,
16. Пут Сочковац- Какмуж преко
Врле стране
- извести и разгрнути 120 m3 ровљеног камена,
- прочистити одводни канал у дужини од 800 м.
17. Пут за Петровиће и Поповиће
преко глиништа
- извести и разгрнути 110 m3 ровљеног камена,
18. Пут Мала Ријека –Јовићи-Цвијановићи
- извести и разгрнути 100 m3 ровљеног камена ,
19. Пут уз Велику Ријеку
-прочистити одводни канал у дужини од 400 m
20. Пут Мала Ријека – Вранаовац
- прочистити одводни канал у дужини од 650 m

ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
РАДОВА
- извожење и разгртање ровљеног
камена 610 m3 X 7,00 КМ = 4270,00 КМ
- чишћење одводног канала у дужини од 1700 m 1850 mx1,50 КМ=2775,00 КМ
УКУПНО
=
7.045,00 КМ
МЗ КАКМУЖ
Програмом је предвиђена поправка
и санација следећих путних праваца:
21. Пута за гробље Поточани
- извести и разгрнути 80 m3 ровљеног камена,
22. Пут за брдо Петковиће
- извести и разгрнути 70 m3 rовљеног камена
23. Пут Центар-Којићи-Врла страна.
- прочистити одводни канал у дужини од 600 m
24. Пут за Волујак преко Кланца.
- прочистити одводни канал у дужини 450 m
25. Пут кроз Алуге
- извести и разгрнути 160 m3 ровљенога камена
26. Пут Волујак –Чачиновац
- извести и разгрнути 180 m3 ровљеног камена
- прочистит одводни канал у дужини од 600 m
27. Пут кроз Слатину (макадамски
дио пута)
- извести и разгрнути 120 m3 ровљенога камена.
- прочистити одводни канал у дужини од 750 m
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
РАДОВА
- извожење и разгртање ровљеног
камена 610 m3 x 7,00 КМ = 4270,00 КМ
- чишћење одводних канала 2400 m
x 1,50 КМ
= 3600,00 КМ
УКУПНО
= 7.870,00 КМ
МЗ ПЕТРОВО
Програмом је предвиђена поправка и
санација следећих путних праваца:
28. Пут за гробље Брђани (улица
Милоша Обилића)
- извести и разгрнути 100 m3 ровљеног
камена,
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- прочишћавање одводних канала у
дужини од 300 m
29. Пут Бисићи-Мушића ријека
- извести и разгрнути 80 m3 ровљеног камена,
- прочистити одводни канал у дужини од 200 m
30. Пут Савићи- Лужанско гробље
- извести и разгрнути 130 m3 ровљеног камена,
- прочистити одводни канал у дужини од 750 m
31. Улица Николе Тесле
- извести и разгрнути 80 m3 ровљеног камена ,
32. Улица Краља Драгутина (макадамски дио)
- извести и разгрнути 60 m3 ровљенога камена
- уградити одводне цијеви Ф 300 мм
комада 5
33. Улица Петровачка (пут за Порјечину)
- санирати одрон бетонским габионима пуњеним каменом у дужини 9 m
- поправити банкину у дужини од
800 m
34. Улица Брђанска
- извести и разгрнути 170 m3 ровљенога камена на макадамском дијелу пута
- прочистити одводни канал у дужини 1200 m
35. Пут за гробље Лужани
- прочистити одводни канал у дужини од 160 m
36. Улица 23. Августа.
- уградити 4 комада одводне цијеви
Ф1000 mm
- поправити банкину у дужини од
1000 m
37. Улица Драже Михајловића.
- извести и разгрнути 30 m3 ровљеног камена
38. Улица Бисићка
- уградити 10 комада одводних цијеви Ф 1000 mm
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
РАДОВА
- израда банкине 2000 м x 1,50 КМ
= 3000 ,00 КМ
- уградња одводних пропуста Ф 1000
mm
10 kom x 100,00 КМ = 1000 ,00 КМ

- уградња одводних пропуста Ф 500
5 kom x 50,00 КМ = 250,00 КМ
- санирање одрона бетонским габионима 9 m x 250,00КМ = 2250,00 КМ
- извожење и разгртање ровљеног
камена 650 m3 x 7,00 КМ = 4550,00 КМ
- прочишћавање одводних канала
2610 m x 1,50 КМ
= 3915,00 КМ
УКУПНО
= 14.965,00 КМ
mm

МЗ ПОРЈЕЧИНА
Програмом је предвиђена поправка и
санација следећих путних праваца:
39. Пут до гробља у Порјечини.
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена,
40. Пут уз Поникву
- извести и разгрнути 150 m3 ровљеног камена .
- прочистити одводни канал у дужини од 1700 m
41. Пут за Бјелане
- извести и разгрнути 100 m3 ровљеног камена.
- прочишћавање одводног канала у
дужини од 220 m
42. Пут за Бјелане кроз Марјановиће
- извести и разгрнути 100 m3 ровљеног камена
- прочистити одводни канал у дужини од 200 m
43. Пут Молитвиште-Ђукићи
- извести и разгрнути 30 m3 ровљеног камена,
44. Пут Мрачај-Селиште –Којићи
- извести и разгрнути 100 m3 ровљеног камена
- прочистити одводни канал у дужини 200 m
45. Пут Чесма - Којићи – Миричина
- извести и разгрнути 60 m3 ровљеног камена,
- санирати дрвени мост на Спречи,
уградити 60 комада борових гредица
димензија 10 x 10 x 460 cm
46. Пут Порјечина –Петрово
- прочистити одводни канал у дужини од 450 m
47. Пут Баре-Лужани
- извести и разгрнути 30 m3 камена
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
РАДОВА
- уградња 60 комада борових гре-
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дица

60 ком. x 16,00 КМ= 960,00 КМ
- извожење и разгртање ровљеног
камена 630 m3 X 7,00 КМ = 4410,00 КМ
- прочишћавање одводних канала
2770 m X 1,50 КМ
= 4153,00 КМ
УКУПНО
= 9.525,00 КМ
МЗ КРТОВА
Програмом је предвиђена поправка и
санација следећих путних праваца:
48. Пут Кртова-Порјеечина
- поправити банкину у дужини 1800
m
49. Пут до Основне школе.
- извести и разгрнути 20 m3 ровљеног камена
50. Пут за Радића брдо, макадамски
дио пута
- извести и разгрнути 120 m3 ровљенога камена
51. Пут уз Ријеку Киковачу до куће
Миладина Ђурановић, макадамски дио пута
- извести и разгрнути 90 m3 ровљеног камена
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
РАДОВА
- извести и разгрнути ровљеног
камена
230 m3 x 7,00 КМ = 1610,00 КМ
- поправити банкину у дужини 1800
m 1800 m X 1,50 КМ
= 2700,00 КМ
УКУПНО
= 4.310,00 КМ
МЗ КАЛУЂЕРИЦА
Програмом је предвиђена поправка и
санација следећих путних праваца:
52. Пут М.Киковац-Ровине-Врела
- извести и разгрнути 150 m3 ровљеног камена,
- прочишћавање одводног канала у
дужини од 600 m
53. Пут до гробља Врела

- извести и разгрнути 40 m3 ровљеног камена,
54. Пут Калуђерица-Наруци-Врела
- извести и разгрнути 250 m3 ровљеног камена,
- прочишћавање одводног канала у
дужини од 800 m
55. Пут уз Пољану за Цвијановиће
- извести и разгрнути 120 m3 ровљеног камена,
56. Пут Калуђерица –Ступари –
Пањик
- прочистити одводни канал у
дужини од 1600 m
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
РАДОВА
- извожење и разгртање ровљеног
камена 560 m3 x 7,00 КМ = 3920,00 КМ
- прочишћавање одводних канала
3000 m X 1,50 КМ
= 4500,00 КМ
УКУПНО
= 8.420,00 КМ
57. Пут за Брезике
- извести и разгрнути 80 m3 ровљенога камена 80 m3 x 7,00 КM = 560,00 KM
- прочистити одводни канал у дужини од 560 m 560 m x 1,50 КМ = 840,00 КМ
УКУПНО
= 1.400,00 КМ
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋА УЛАГАЊА
1. МЗ КАРАНОВАЦ ...11425,00 КМ
2. МЗ СОЧКОВАЦ ..... 7045,00 КМ
3. МЗ КАКМУЖ ........... 7870,00 КМ
4. МЗ ПЕТРОВО ........ 14965,00 КМ
5. МЗ ПОРЈЕЧИНА ..... 9525,00 КМ
6. МЗ КРТОВА ............ 4310,00 КМ
7. МЗ КАЛУЂЕРИЦА ..8420,00 КМ
8. Пут за Брезике ............1400.00 КМ
УКУПНО
= 64.960,00 КМ

II- Инвестициона улагања у изградњу новог асфалта
1. Пут за Поточане
- пресвлачење пута новим слојем асфалта у дужини 140 m, ширине 2,60 m

Ред.
бр.
1.

Предмјер радова за пресвлачење пута новим слојем асфалта
Р
Јед.
Јединична
Опис позиције и врсте посла
мјере Количина цијена КМ
Припрема асфалта за пресвлачење, чишћење асфалта од
прљавштине и премазивање

Износ КМ
без ПДВ
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очишћеног слоја асфалта ему- m2
зијом
Пресвлачење припремљеног
дијела асфалта са асфалтном
масом БНС 16 , у слоју пд 5 цм m2

364

2,00

728,00

364

15,00

5460,00

УКУПНО

6188,00
+ 17

% ПДВ

1051,96

СВЕГА КМ

7.239,96

2. Пут за Волујак
- пресвлачење пута новим слојем асфалта у дужини од 200 m, ширине 2,60 m
Предмјер радова за пресвлачење пута новим слојем асфалта
Ред.
Јед.
Јединична
Износ КМ
број Опис позиције и врсте посла
мјере Количина цијена КМ без ПДВ
Припрема асфалта за пресвлач1.
ење , чишћење асфалта од прљавштине и премазивање очишће- m2
520
2,00
1040,00
ног слоја асфалта емузијом
Пресвлачење припремљеног
2.
дијела асфалта са асфалтном
масом БНС 16 , у слоју пд 5 цм . m2
520
15,00
7800,00
УКУПНО

8840,00
+ 17

% ПДВ

1502,80

СВЕГА КМ

10.342,80

3. Пут Калуђерица – Ступари – Пањик
- пресвлачење пута новим слојем асфалта у дужини од 208 m, ширине 3m
Предмјер радова за пресвлачње пута новим слојем асфалта
Ред. Опис позиције и врсте посла
Јед.
Количина Јединична
Износ КМ
број
мјере
цијена КМ без ПДВ
Припрема асфалта за пресвлач1.
ење , чишћење асфалта од прљавштине и премазивање очишће- m2
624
2,00
1248,00
ног слоја асфалта емузијом
Пресвлачење припремљеног
2.
дијела асфалта са асфалтном
масом БНС 16 , у слоју пд 5 цм . m2
624
15,00
9360,00
УКУПНО

10608,00
+ 17

% ПДВ
СВЕГА КМ

1803,36
12.411,36
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ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА
УЛАГАЊА
1. Пут за Поточане .........7239,96КМ
2. Пут за Волујак ......... 10342,80КМ
3. Пут Калуђерица-Ступари-Пањик
.................................................... 12411,36КМ
УКУПНО
= 29.994,12КМ
III- Текућа одржавања пољских
канала
1. МЗ Карановац, прочистити пољски канал кроз Липовац у дужини од 800
m
2. МЗ Сочковац , прочистити пољски
канал на дијелу од Врле Стране до пруге у
дужини 600 m
3. МЗ Какмуж, прочистити пољски
канал на дијелу од пруге до Спрече у
дужини од 600 m
4. МЗ Петрово , прочистити пољски
канал на дијелу од пруге до Спрече у дужини од 600 m
5. МЗ Порјечина, прочистити пољски канал кроз Горње поље до Спрече у
дужини од 700 m
6. МЗ Кртова, прочистити пољски
канал од Радића до Спрече у дужини од 700
m
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОЉСКИХ КАНАЛА
- чишћење пољских канала у дужини
од 4000 m 4000 m x 2,00 КМ = 8.000 КМ
V - Улагања у чишћење ријечних
корита
1. МЗ Карановац, прочистити корито ријеке Прење ровокопаче у дужини од
1500 m
- рад ровокопача на чишћењу корита
ријеке 15 mh
2. МЗ Сочковац, прочистити корито
Каменичке ријеке ровокопачем у дужини
1000 m
- рад ровокопача на чишћењу корита
ријеке 10 mh
3. МЗ Какмуж, прочистити корито
Поточке ријеке ровокопачем у дужини од
1500 m
- рад ровокопача на чишћењу корита
ријеке 15 mh

4. МЗ Петрово, прочистити корито
ријеке Јадрине ровокопачем у дужини од
2300 m
- рад ровокопача на чишћењу корита ријеке 23 mh
5. МЗ Порјечина, прочистити корито Порјечке ријеке ровокопечем у дужини
1500 m
- рад ровокопача на чишћењу корита ријеке 15 mh
6. МЗ Калуђерица, прочистити корито ријеке Пољане ровокопачем у дужини
1500 м.
- рад ровокопача на чишћењу корита
ријеке 15 mh
ВРИЈЕДНОСТ
ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ РИЈЕЧНИХ КОРИТА
- ровокопач на чишћењу ријечних
корита 94 mh x 60 КМ = 5.640,00 КМ
ВРИЈЕДНОСТ УКУПНИХ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017 год.
I- Вриједност средстава за текућа
улагања ..................................... 64960,00 КМ
II- Вриједност средстава за инвестициона улагања .......................... 29994,12 КМ
IIIВриједност
средстава
за
чишћеље пољских канала ......... 8000,00 КМ
IV- Вриједност средстава чишћење
ријечних корита ..........................5640,00 КМ
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА = 108.594,12 КМ
Цијене планираних радова су понуђене цијене на тендерима за овакве и
сличне радове у 2016. години.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-33/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 39. став 2. т. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 11. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/12) и члана
36. Статута општине Петрово-Пречишћени
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текст, („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана
21.04.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ
НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНА
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење
јавног надметања (лицитације) за продају
непокретности-стана у згради П+1 у
Петрову у саставу:
1. Зоран Стјепановић, предсједник
комисије,
Јелена Илић, замјеник предсједника
комисије,
2. Мира Катанић, члан,
Весна Петровић, замјеник члана,
3. Жељко Ђурић члан,
Јулијана Иличић, замјеник члана.
Члан 2.
Комисија у саставу из члана 1. ове
одлуке дужна је да проведе поступак
продаје непокретности у складу са одредбама Закона о стварним правима и
Одлуком о продаји непокретности-стана.
Члан 3.
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: 01-111-19/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 39. став 2. т. 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 97/16),
члана 12. став 4. Закона о концесијама
(''Службени гласник Републике Српске''
број 59/13), члана 36. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст (''Службени
гласник општине Петрово'' број: 7/14),
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 21.04.2017. године, донијела
је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Привредном друштву „Геокоп“
д.о.о. Дервента даје се позитивно мишљење на покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-перидотита (дунита, харцбургита и лерзолита) на лежишту „Делић
брдо“ Петрово општина Петрово.
2. Позитивно мишљење даје се уз
услов да се уговором о концесији уговоре
следеће обавезе на страни концесионара:
- да у 2017. години изврши асфалтно пресвлачење цијеле дужине коловоза
у улици „Вељке Вуковића“ у Мјесној
заједници Петрово,
- да одржава путни правац Л4 пут
Петрово-Ораховица, од прелаза жељезничке пруге до моста на ријеци Спречи,
- да учествује са 50% у финансирању реконструкције дијела моста на
ријеци Спречи у Мјесној заједници Петрово,
- да општини Петрово за потребе
одржавања локалних некатегорисаних путева обезбјеђује 2.000 m3 ломљеног камена
годишње, без накнаде.
3. Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а објавит
ће се у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-3/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 39. став 2. т. 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 97/16),
члана 12. став 4. Закона о концесијама
(''Службени гласник Републике Српске''
број 59/13), члана 36. Статута општине Петрово-Пречишћени текст (''Службени гласник општине Петрово'' број: 7/14), Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 21.04.2017. године донијела
је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.„Компанији Милојевић Гиље Гас“
д.о.о. Бијељина даје се позитивно мишље-
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ње на покретање поступка додјеле концесије за кориштење термоминералне воде
као техногене минералне сировине на лежишту „Какмуж“општина Петрово.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-4/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања Извјештаја о раду Одјељења за општу управу за
2016. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 21.04.2017.
године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Одјељења за општу управу за 2016. годину, број 04/1-21-1-11/17 од
30.03.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-5/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника

Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања
Извјештаја о раду Одјељења за привреду и
финансије за 2016. годину, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Одјељења за привреду и
финансије за 2016. годину, број 03-30-121/17 од 11.04.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-6/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања Извјештаја о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове за
2016. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 21.04.2017.
године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове за
2016. годину, број 05/1-36-1-94/17 од
11.04.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
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објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-7/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања Информације о стању предмета који се воде у
Правобранилаштву Републике Српске Сједиште замјеника у Добоју за временски
период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, гдје се као тужена односно тужилац
појављује општина Петрово, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању предмета који се воде у Правобранилаштву
Републике Српске Сједиште замјеника у
Добоју за временски период од 01.01.2016.
до 31.12.2016. године, гдје се као тужена
односно тужилац појављује општина Петрово, број ЈП:230/16 од 06.02.2017. године
и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-8/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.

Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања Информације о стању безбиједности на подручју
општине Петрово за период 2016. године,
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 21.04.2017. године донијела
је
ЗАКЉУЧКЕ
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању безбиједности на подручју општине Петрово за
период 2016. године, број: 14-4/01-1-052-151/17 од 10.04.2017. године и прихвата је.
II
Скупштина општине Петрово тражи
од надлежног одјељења Општинске управе
Општине Петрово, Јавног предузећа
„Путеви Републике Српске“ и Центра
јавне безбиједности Добој, Полицијска
станица Петрово, да свако у оквиру своје
надлежности предузме мјере и радње на
ограничењу брзине кретања моторних
возила на свим јавним путевима на подручју општине Петрово који пролазе
поред школских објеката на 30 km/h у
временском периоду од 07,00 до 21,00, а у
улици Озренских одреда у Петрову на 40
km/h. Надлежно одјељење Општинске
управе општине Петрово се обавезује да о
предузетим мјерама и радњама поднесе
извјештај Скупштини општине Петрово.
ІІІ
Ови закључци ступају на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављени
у ''Службеном гласнику
општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-9/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени те-
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кст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања Извјештаја о наплати комуналне таксе на истакнуту фирму за 2016. годину, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово прихваћа Извјештај о наплати комуналне таксе на истакнуту фирму за 2016. годину,
број 05/1-36-1-91/17од 05.04.2017. године.
II
Скупштина општине Петрово тражи од Пореске управе Републике Српске,
Подручни центар Добој, да предузме све
законске мјере у циљу наплате комуналне
таксе за 2016. годину од свих физичких и
правних лица на подручју општине Петрово који ту обавезу нису извршили, те да
Скупштину општине обавијети о предузетим мјерама.
ІІІ
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-10/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања а након
разматрања Информације о оставривању
права у области борачко-инвалидске заштите у 2016. години, Скупштина општине

Петрово на сједници одржаној дана 21.04.
2017. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о оставривању
права у области борачко-инвалидске заштите у 2016. години, број 04/2-56-2-57/17
од 30.03.2017. године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-11/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања
Извјештаја о рјешавању предмета у управном поступку у 2016. години, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о рјешавању предмета у управном поступку у 2016. години, број 04/121-1-12/17 од 07.04.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-12/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________
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26.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања
Извјештаја о реализацији скупштинских
одлука и закључака у 2016. години, Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 21.04.2017. године донијела
је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о реализацији скупштинских
одлука и закључака у 2016. години, број
04/1-21-1-15/17 од 07.04.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-13/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 135. Пословника
Скупштине општине Петрово-Пречишћени
текст („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 9/16), а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма изградње и
одржавања путева, канала и ријечних
корита на подручју општине Петрово у
2016. години, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 21.04.2017.
године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја

Извјештај о реализацији Програма изградње и одржавања путева, канала и ријечних корита на подручју општине Петрово у 2016. години, број 05/1-36-1-51/17
од 28.03.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-14/17
Датум: 21.04.2017.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 57.
Статута општине Петрово-пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), Начелник општине Петрово
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању локалнох надзорног органа
на пројекту: „Реконструкција Дома
културе у МЗ Карановац“
1. Младен Никић, замјеник начелника општине, именује се за праћење реализације пројекта „Реконструкција Дома
културе у МЗ Карановац“ као дио Пројекта
„Јачање улоге мјесних заједница општине
Петрово“ којег финансирају Владе Швицарске и Шведске као и државни, локални
органи управе а имплементира УНДП БиХ.
2. Дужност именованог, у својству
локалног надзорног органа на пројекту је:
- да присуствује увођењу у радове
одабраног извођача, прати и ток извођења
радова;
- да заједно са предсједником Савјета МЗ Карановац обезбјеђује услове за
неометан рад извођача;
- да редовно и по потреби информише Главни стручни надзорни орган
УНДП-а, који је једини надлежан за стручни дио извршења уговорених радова;
- да информише редовно начелника
општине, адекватно документује ток реализације;
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- да у својству представника ЈЛС
општине Петрово присуствује техничком
пријему заједно са Главним стручним надзорним органом УНДП-а.
3. Именовани је овлашћен, да по
потпису Главног стручног надзорног органа изврши потписивање документације о
примопредаји објекта и одговарајућу документацију преда Начелнику општие, односно у пројектну архиву.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и бит ће објављено у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-7/17
Датум: 17.03.2017.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 6. став
2, алинеја 1. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2017. години („Службени гласник општине Петрово“ број
2/17) и члана 57. Статута општине Петрово-пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ
СТИПЕНДИЈА
І
У комисију за провођење поступка
додјеле студентских стипендија у 2017.
години именују се:
1. Стјепановић Зоран - предсједник,
2. Протић Драган - члан,
3. Симић Владо - члан.
II
Задатак комисије из тачке 1. овог
рјешења јесте да у складу са Правилником
о додјели студентских стипендија утврди
број пристиглих пријава, изврши бодовање
и предложи прелиминарну ранг-листу
приоритета за додјелу стипендија, размотри приспјеле приговоре на процедуру
избора стипендија и о цијелој процедури
извијести Начелника општине.

Поступак прегледа, бодовања пријава и утврђивања ранг-листе из става 1.
ове тачке мора се завршити у року од 10
дана од дана затварања конкурса.
III
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-6/17
Датум: 09.03.2017.
_______________________________________________________

30.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 6.
став 2. алинеја 2. Одлуке о стипендирању
редовних студената у 2017. години („Службени гласник општине Петрово“, број:
2/17) и члана 57. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 7/14) Начелник општине Петрово
доноси
ОДЛУКУ
О ОДАБИРУ ЗАНИМАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се занимања ради додјеле студентских стипендија у
2017. години, као и број стипендиста по
појединим занимањима.
Члан 2.
У 2017. години стипендираће се
укупно 6 (шест) нових редовних студената.
Члан 3.
Врста занимања која ће се стипендирати у 2017. години су сљедећа:
1. Природно - математички факултет, смјер просторно планирање - 2.
година, 1 студент.
2. Природно - математички факултет, смјер екологија - 1. година, 1 студент.
3. Пољопривредни факултет, смјер
биљна производња и заштита биљака - 1.
година, 1 студент.
4. Висока здравствена школа, смјер
нутриционизам - 1. година, 1 студент.
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5. Факултет политичких наука,
смјер политикологија - 3. година, 1. студент.
6. Филозофски факултет, смјер педагогија - 2. година, 1. студент.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-86/17
Датум: 09.03.2017.
_______________________________________________________

31.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 57.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 7/14пречишћени текст) и члана 108. Одлуке о
комуналном реду („Службени гласник
општине Петрово“, број 7/10 и 4/15)
Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Ради очувања и заштите животне
средине и подизања свијести грађана о
потреби заштите животне средине, у мјесецу априлу 2017. године на простору општине Петрово, биће проведена акција под
називом "АПРИЛ МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ"
као акција увођења и одржавања комуналног реда.
Члан 2.
За провођење ове акције задужује се
Општинска управа општине Петрово.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-105/17
Датум: 20.03.2017.
_______________________________________________________

32.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 57.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 7/14Пречишћени текст), Начелник општине
Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ „АПРИЛ
МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ 2017“
Члан 1.
Именује се радна група за припрему
и провођење акције „Април мјесец чистоће
-2017“ на подручју општине Петрово, у
саставу:
1. Драган Стефановић – ЈКП „Вода“
Петрово -предсједник,
2. Горан Ђурић – Шуме РС – Петрово - члан,
3. Јеленко Ђурановић – општина
Петрово - члан,
4. Небојша Трифковић – општина
Петрово - члан,
5. Мира Максимовић – ЈУ „Културноспортски и туристички центар“ Петрово - члан,
6. Мира Катанић – општина Петрово - члан,
7. Жељко Ђурић – општина Петрово - члан,
8. Зоран Стјепановић - општина
Петрово - члан,
9. Миломир Васић – ЈУ „Културноспортски и туристички центар“ Петрово члан,
10. Борислав Перић – Ловачко удружење - члан,
11. Слађана Лазаревић - ЈУ
„Културно-спортски и туристички центар“
Петрово - члан,
12. Милорад Михајловић – Савјет
МЗ Петрово- члан,
13. Миленко Алексић – Савјет МЗ
Какмуж – члан,
14. Стојан Полугић – Савјет МЗ
Сочковац – члан,
15. Бранислав Радић – Савјет МЗ
Карановац – члан,
16. Брано Марјановић – Савјет МЗ
Порјечина- члан,
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17. Светислав Радић – Савјет МЗ
Кртова - члан,
18. Миленко Петковић – Савјет МЗ
Калуђерица - члан,
19. Дејан Јеремић, Полицијска станица Петрово - члан.
Члан 2.
Задатак Радне групе из члана 1. ове
одлуке јесте да предложе радње и мјере
које ће спровести у мјесним заједницама
на реализацији акције „Април мјесец чистоће – 2017“ године, те организује и искоординира све активности на провођењу
истих.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а иста ће
бити објављена у Службеном гласнику
општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-106/17
Датум: 20.03.2017.
_______________________________________________________

33.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 4. став 3.
Правилника о директном споразуму (Службени гласник општине Петрово број
1/15), сходно члану 59. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члана 57. Статута општине ПетровоПречишћени текст („Сл. гласник општине
Петрово“, број 7/14), Начелник општине
Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке услуга: „Прољетна дератизација на подручју
општине Петрово за 2017. годину“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга: „Прољетна дератизација на подручју општине Петрово за 2017.
годину“.
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 1.709,40 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.000,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2017. годину, са конта број: 412
223 – Расходи за услуге дератизације.
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: 02-014-7-17/17
Датум: 06.03.2017.
_______________________________________________________

34.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 57. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст („Сл. гласник
oпштине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Прољетна дерaтизација на
подручју општине Петрово за
2017. годину“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
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споразума: „Прољетна дерaтизација на подручју општине Петрово за 2017. годину“
у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл.прав., члан
Замјенски члан: Јелена Илић, дипл.
прав.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст. екон.,
технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић,
дипл.екон.

средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
1.630,00 KM
на конто 411414-Расходи за новчане
помоћи у случају смрти члана уже породице 1.630,00 КМ (организациони код
00380130), период март 2017. године.

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: 02-014-1-92/17
Датум: 10.03.2017.

III
Отварање понуда ће се извршити
15.03.2017. године у 12:15 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: 02-014-7-19/17
Датум: 07.03.2017.

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.

_______________________________________________________

36.
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 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст ( „Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

_______________________________________________________

35.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 411111-Расходи за основну плату 3.000,00 КМ
на конто 411311-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања који се не
рефундирају 3.000,00 КМ, период фебруар
2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног да-

Страна 26 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 25.04.2017. године

на од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-100/17
Датум: 14.03.2017.
_______________________________________________________

37.
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 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст ( „Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

број 7/14), 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 910,00 КМ,
Како слиједи:
са конта 411111-Расходи за основну
плату 910,00 КМ
на конто 411311-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања који се не
рефундирају 910,00 КМ период фебруар
2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 411221-Расходи за
накнаде за топли оброк 3.000,00 КМ
на конто 488111-Трансфери унутар
исте јединице власти 3.000,00 КМ период
фебруар 2017. године.

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

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

39.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16),а у вези са
чланом 43.став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси

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: 02-014-1-101/17
Датум: 14.03.2017.
_______________________________________________________

38.
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 57.
Статута
општине-Пречишћени
текст
(„Службени гласник општине Петрово“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-104/17
Датум: 17.03.2017.
_______________________________________________________

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
900,00 KM
на конто 415217-ОШ „Вук Караџић“ Петрово 900,00 КМ (организациони
код 00380130), период март 2017. године.

Страна 27 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 25.04.2017. 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: 02-014-1-110/17
Датум: 23.03.2017.
_______________________________________________________

41.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

40.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
5.000,00 KM
на конто 415229-Oстали текући грантови у земљи 5.000,00 КМ (организациони код 00380130), период април 2017.
године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
50,00 KM
на конто 412412-Расходи за природна и вјештачка ђубрива 50,00 КМ
(организациони код 00380130), период
април 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: 02-014-1-121/17
Датум: 04.04.2017.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-127/17
Датум: 10.04.2017.
_______________________________________________________

42.
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 57. Статута општине-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Петрово“
број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
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средстава ЈУ „Културно-туристички и
спортски центар“ Петрово (организациони код 00380500), у износу од 164,00 КМ,
како слиједи:
са конта 411111-Расходи за основну
плату 164,00 КМ
на конто 411311-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања који се не
рефундирају 164,00 КМ период фебруар
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: 02-014-1-141/17
Датум: 19.04.2017.

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: 02-014-1-142/17
Датум: 20.04.2017.
_______________________________________________________

44.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

_______________________________________________________

43.
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 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст ( „Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
1.063,70 KM
на конто 511366-Издаци за набавку
спортске опреме - Пројекат ПРО-Будућност-„Кош за комшије“ 1.063,70 КМ
(организациони код 00380130), период
април 2017. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 411111-Расходи за основну плату 200,00 КМ
на конто 411311-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања који се не
рефундирају 200,00 КМ, период март 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: 02-014-1-151/17
Датум: 24.04.2017.
_______________________________________________________

45.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 57.
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Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 7/14-Пречишћени текст), начелник општине Петрово доноси

трово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА НА
ЗЕМЉИШТУ ЛУКЕ САРИЋА ИЗ СОЧКОВЦА, ПО ЗАХТЈЕВУ (Број: 02-248/17
од 31.03.2017. година) ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА И ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО
СТАЊЕ

ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева “Набавка
разних прехрамбених артикала и санитарија за потребе кухиње Општиснке управе општине Петрово“ лот 1 „Набавка разних прехрамбених артикала за потребе
кухиње Општинске управе општине
Петрово“ број 02-014-7-21/17 од
15.03.2017. године

Члан 1.
Именује се Комисја за утврђивање
чињеничног стања на земљишту Луке Сарића из Сочковца, по Захтјеву (Број: 02248/17 од 31.03.2017. година) за уређење и
враћање у првобитно стање, у саставу
1. Трифковић Небојша дипл.инж.
пољ - предсједник
2. Катанић Мира дипл.правник члан,
3. Ђурић Жељко дипл.економиста члан

Члан 1.
ТЗР „Бамби“ из Петрова, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених
артикала и санитарија за потребе кухиње
Општиснке управе општине Петрово“ лот
1 „Набавка разних прехрамбених артикала
за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“ број 02-014-7-21/17 од
15.03.2017. године.

Члан 2.
Задатак Комисије је да на основу
поднесеног Захтјева за утврђивање и враћање у првобитно стање, изађе на терен,
увидом на лицу мјеста записником евидентира чињенично стање, сачини фотографије, те извјештај о чињеничном стању
достави начелнику општине Петрово.

Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија
за потребе кухиње Општиснке управе
општине Петрово“ лот 1 „Набавка разних
прехрамбених артикала за потребе кухиње
Општинске управе општине Петрово“ број
02-014-7-21/17 од 15.03.2017. године, пристигле су 3 (три) благовремене понуде.

Члан 3.
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: 02-014-4-9/17
Датум: 04.04.2017.
_______________________________________________________

46.
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 самоуправи („Службени гласник РС“, број
97/16), те члана 57. Статута општине Пе-

Члан 3.
Уговор о јавној набавци роба: “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија за потребе кухиње Општиснке
управе општине Петрово“ лот 1 „Набавка
разних прехрамбених артикала за потребе
кухиње Општинске управе општине Петрово“, закључиће 10 дана након што су
сви понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача, под условом да ТЗР
„Бамби“ из Петрова, као најуспјешнији
понуђач у овом поступку јавне набавке
роба, у року од 5 (пет) дана од дана када
буде обавјештен о избору најуспјешнијег
понуђача достави сва документа тражену
тендерском документацијом у поступку
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јавне набавке роба путем конкурентског
захтјева “Набавка разних прехрамбених
артикала и санитарија за потребе кухиње
Општиснке управе општине Петрово“ лот
1 „Набавка разних прехрамбених артикала
за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“.
Уколико најуспјешнији понуђач не
достави потребна документа тражена тендерском документацијом у остављеном
року, Комисија предлаже Уговорном органу, у складу са чланом 72. став (3). Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), да
Уговор додијели понуђачу чија је понуда
по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „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 ТЗР „Бамби“ из
Петрова.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), а
у вези са чланом 89. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман 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 („Службени гласник БиХ“ број 39/14) 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). Жалба се подноси Уговорном орга-

ну као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примерака, а који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу,
као и другим странкама у поступку. 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: 02-014-7-38/17
Датум: 13.04.2017.
_______________________________________________________

47.
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
самоуправи („Службени гласник РС“, број
97/16), те члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева “Набавка
разних прехрамбених артикала и санитарија за потребе кухиње Општиснке управе општине Петрово“ лот 2 „Набавка меса за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“ број 02-014-7-21/17
од 15.03.2017. године
Члан 1.
ТЗР „Бамби“ из Петрова, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку ја-
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вне набавке роба путем конкурентског
захтјева “Набавка разних прехрамбених
артикала и санитарија за потребе кухиње
Општиснке управе општине Петрово“ лот
2 „Набавка меса за потребе кухиње
Општинске управе општине Петрово“ број
02-014-7-21/17 од 15.03.2017. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија
за потребе кухиње Општиснке управе
општине Петрово“ лот 2 „Набавка меса за
потребе кухиње Општинске управе општине Петрово“ број 02-014-7-21/17 од 15.03.
2017. године, пристигле су 3 (три) благовремене понуде.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци роба: “Набавка разних прехрамбених артикала и
санитарија за потребе кухиње Општиснке
управе општине Петрово“ лот 2 „Набавка
меса за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“, закључиће 10 дана након што су сви понуђачи обавјештени о
избору најповољнијег понуђача, под условом да ТЗР „Бамби“ из Петрова, као
најуспјешнији понуђач у овом поступку
јавне набавке роба, у року од 5 (пет) дана
од дана када буде обавјештен о избору
најуспјешнијег понуђача достави сва документа тражену тендерском документацијом у поступку јавне набавке роба путем
конкурентског захтјева “Набавка разних
прехрамбених артикала и санитарија за
потребе кухиње Општиснке управе општине Петрово“ лот 2 „Набавка меса за потребе кухиње Општинске управе општине
Петрово“.
Уколико најуспјешнији понуђач не
достави потребна документа тражена тендерском документацијом у остављеном
року, Комисија предлаже Уговорном органу, у складу са чланом 72. став (3). Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), да
Уговор додијели понуђачу чија је понуда
по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном

доношења, а биће објављена у „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 ТЗР „Бамби“ из
Петрова.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став(6), а у
вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман 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
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) 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). Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју
примерака, а који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку. 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
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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: 02-014-7-39/17
Датум: 13.04.2017.
_______________________________________________________

48.
На основу члана 69. став (2) тачка
д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број
39/14), сходно члану 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
97/16), те члана 57. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст („Службени
гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке роба
путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија
за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“ лот 3 „Набавка хљеба и
пита за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“ број 02-014-7-21/17 од
15.03.2017. године.
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке роба путем конкурентског захтјева
“Набавка разних прехрамбених артикала и
санитарија за потребе кухиње Општинске
управе општине Петрово“ лот 3 „Набавка
хљеба и пита за потребе кухиње Општинске управе општине Петрово“ број 02014-7-21/17 од 15.03.2017. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
Образложење
Прегледом једне благовремене понуде која је стигла у поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева
“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 02014-7-21/17 од 15.03.2017.године, утврђено
је да понуда понуђача Пекара „Кроасан“
Петрово није била увезана и нумерисана у
складу са захтјевима наведеним у тендерској документацији, изјаве по члану 52. те
по члану 45. Закона о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14)
нису овјерене од стране надлежног органа
што је такође наведено као захтјев у тендерској документацији у предметном поступку, те је у складу са чланом 68. став 4
тачка (и) понуда понуђача Пекара „Кроасан„ Петрово и одбачена као непотпуна, те
није ни рангирана.
На основу члана 69. став 2. тачка д)
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 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 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 10 (десет) дана, од дана када је подносилац Жалбе запримио Одлуку
о отказивању поступка јавне набавке у
смислу члана 101. став 5. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-40/17
Датум: 13.04.2017.
_______________________________________________________
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49.
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 самоуправи („Службени гласник РС“, број
97/16), те члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева “Набавка
разних прехрамбених артикала и санитарија за потребе кухиње Општиснке управе општине Петрово“ лот 4 „Набавка готових јела за потребе кухиње Општинске
управе општине Петрово“ број 02-014-721/17 од 15.03.2017. године
Члан 1.
Кафе пицерија „Двор“ из Петрова,
изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија за потребе
кухиње Општинске управе општине Петрово“ лот 4 „Набавка готових јела за
потребе кухиње Општинске управе општине Петрово“ број 02-014-7-21/17 од 15.03.
2017. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија
за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“ лот 4 „Набавка готових
јела за потребе кухиње Општинске управе
општине Петрово“ број 02-014-7-21/17 од
15.03.2017. године, пристигле су 2 (двије)
благовремене понуде.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци роба: “Набавка разних прехрамбених артикала и
санитарија за потребе кухиње Општинске
управе општине Петрово“ лот 4 „Набавка
готових јела за потребе кухиње Општинске
управе општине Петрово“, закључиће 10
дана након што су сви понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача,

под условом да Кафе пицерија „Двор“ из
Петрова, као најуспјешнији понуђач у
овом поступку јавне набавке роба, у року
од 5 (пет) дана од дана када буде обавјештен о избору најуспјешнијег понуђача
достави сва документа тражену тендерском документацијом у поступку јавне
набавке роба путем конкурентског захтјева
“Набавка разних прехрамбених артикала и
санитарија за потребе кухиње Општинске
управе општине Петрово“ лот 4 „Набавка
готових јела за потребе кухиње Општинске
управе општине Петрово“.
Уколико најуспјешнији понуђач не
достави потребна документа тражена тендерском документацијом у остављеном
року, Уговорни орган ће поништити поступак јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија за потребе
кухиње Општинске управе општине Петрово“ лот 4 „Набавка готових јела за потребе кухиње Општинске управе општине
Петрово“ број 02-014-7-21/17 од 15.03.
2017. године., узимајући у обзир да је понуђач Кафе пицерија „Двор“ из Петрова,
био једини понуђач у предметном поступку чија је понуда била потпуна, те да
стога не би било могуће, у складу са чланом 72. став (3). Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“ број 39/14), Уговор додијелити понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „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 Кафе пицерија
„Двор“ из Петрова.
На основу члана 64. став (1) тачка
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б), члана 70. став (1), став (3) и став(6), а у
вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман 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 („Службени гласник БиХ“ број 39/14) 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). Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју
примерака, а који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном
понуђачу, као и другим странкама у поступку. 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: 02-014-7-41/17
Датум: 13.04.2017.
_______________________________________________________

50.
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 самоуправи („Службени гласник РС“, број

97/16), те члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санита-рија
за потребе кухиње Општиснке управе
општине Петрово“ лот 5 „Набавка санитарија за потребе одржавања кухиње Општинске управе општине Петрово“ број
02-014-7-21/17 од 15.03.2017. године
Члан 1.
ТЗР „Бамби“ из Петрова, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених
артикала и санитарија за потребе кухиње
Општиснке управе општине Петрово“ лот
5 „Набавка санитарија за потребе одржавања кухиње Општинске управе општине
Петрово“ број 02-014-7-21/17 од 15.03.
2017. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија
за потребе кухиње Општиснке управе
општине Петрово“ лот 5 „Набавка санитарија за потребе одржавања кухиње
Општинске управе општине Петрово“ број
02-014-7-21/17 од 15.03.2017. године, пристигле су 3 (три) благовремене понуде.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци роба: “Набавка разних прехрамбених артикала и санитарија за потребе кухиње Општиснке
управе општине Петрово“ лот 5 „Набавка
санитарија за потребе одржавања кухиње
Општинске управе општине Петрово“,
закључиће 10 дана након што су сви
понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача, под условом да ТЗР
„Бамби“ из Петрова, као најуспјешнији
понуђач у овом поступку јавне набавке
роба, у року од 5 (пет) дана од дана када
буде обавјештен о избору најуспјешнијег
понуђача достави сва документа тражену
тендерском документацијом у поступку
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јавне набавке роба путем конкурентског
захтјева “Набавка разних прехрамбених
артикала и санитарија за потребе кухиње
Општиснке управе општине Петрово“ лот
5 „Набавка санитарија за потребе одржавања кухиње Општинске управе општине
Петрово“.
Уколико најуспјешнији понуђач не
достави потребна документа тражена тендерском документацијом у остављеном
року, Комисија предлаже Уговорном органу, у складу са чланом 72. став (3). Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), да
Уговор додијели понуђачу чија је понуда
по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „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 ТЗР „Бамби“ из
Петрова.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), а
у вези са чланом 89. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман 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 („Службени гласник БиХ“ број 39/14) 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). Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примерака, а који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу,
као и другим странкама у поступку. 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: 02-014-7-42/17
Датум: 13.04.2017.
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о одобравању новчаних средстава на
име учешћа у пројекту „Спојимо дјецу Косова и
Метохије и Републике Српске“
2. Одлука о организацији „Озренског планинарског
маратона 2017“
3. Одлука о умањењу накнаде за природне погодности - ренте
4. Одлука о одобравању новчаних средстава (МЗ
Кртова)
5. Одлука о продаји непокретности - стана
6. Одлука о новчаном подстицају произвођачима
мјлијека на подручју општине Петрово
7. Одлука о измјени Одлуке о одобравању новчаних средтава ЗЗ „Јединство-Озрен“ Петрово
8. Одлука о измјени Одлуке о одобравању новчане
помоћи
9. Одлука о куповини половног теретног специјалног возила
10. Одлука о усвајању Процјене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа
општине Петрово
11. Програм утрошка намјенских средстава из
буџета општине Петрово у 2017. години
12. Програм о намјенског утрошка средстава
посебних водних накнада за 2017. годину
13. Програм капиталних улагања у 2017. години
14. Програм изградње и одржавања путева канала
и ријечних корита
15. Одлука о именовању Комисије за провођење
јавног надметања (лицитације) за продају непокретности - стана
16. Закључак о давању мишљења на покретање
поступка додјеле концесије Привредном друштву „Геокоп“ д.о.о. Дервента
17. Закључак о давању мишљења на покретање
поступка додјеле концесије „Компанији Милојевић Гиље Гас“ д.о.о. Бијељина
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за општу управу за 2016. годину
19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за привреду и финансије за 2016. годину
20. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове за 2016. годину
21. Закључак о прихватању Информације о стању
предмета који се воде у Правобранилаштву
Републике Српске Сједиште замјеника у Добоју
за временски период од 01.01. 2016. до 31.12.
2016. године, гдје се као тужена односно
тужилац појављује општина Петрово
22. Закључци по Информацији о стању безбиједности на подручју општине Петрово за период
2016. године
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23. Закључак о прихватању Извјештаја о наплати
комуналне таксе на истакнуту фирму за 2016.
годину
24. Закључак о прихватању Информације о
остваривању права у области борачко-инвалидске заштите у 2016. години
25. Закључак о усвајању Извјештаја о рјешава-њу
предмета у управном поступку у 2016. години
26. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
скупштинских одлука и закључака у 2016.
години
27. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма изградње и одржавања путева, канала
и ријечних корита на подручју општине Петрово
у 2016. години
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
28. Рјешење о именовању локалног надзорног
органа на пројекту: „Реконструкција Дома
културе у МЗ Карановац“
29. Рјешење о именовању Комисије за провођење
поступка додјеле стипендија
30. Одлука о одабиру занимања за додјелу студентских стипендија
31. Одлука о проглашењу мјесеца чистоће на
подручју општине Петрово
32. Одлука о именовању радне групе за реализацију акције „Април мјесец чистоће 2017“
33. Одлука о покретању поступка јавне набавке
услуга: „Прољетна дератизација на подручју
општине Петрово за 2017. годину“
34. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума“ „Прољетна дератизација на подручју
општине Петрово за 2017. годину“
35. Одлука о реалокацији средстава
36. Одлука о реалокацији средстава
37. Одлука о реалокацији средстава
38. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
39. Одлука о реалокацији средстава
40. Одлука о реалокацији средстава
41. Одлука о реалокацији средстава
42. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
43. Одлука о реалокацији средстава
44. Одлука о реалокацији средстава
45. Рјешење о именовању Комисје за утврђивање
чињеничног стања на земљишту Луке Сарића из
Сочковца, по Захтјеву (Број: 02-248/17 од 31.03.
2017. година) за уређење и враћање у првобитно
стање
46. Одлука о додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева „Набавка разних
прехрамбених артикала и санитарија за потребе
кухиње Општинске управе општине Петрово“
лот 1 „Набавка разних прехрамбених артикала за
потребе кухиње Општинске управе општине
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Петрово“ број 02-014-7-21/17 од 15.03.2017.
године
47. Одлука о додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева „Набавка разних
прехрамбених артикала и санитарија за потребе
кухиње Општинске управе општине Петрово“
лот 2 „Набавка меса за потребе кухиње Општинске управе општине Петрово“ број 02-014-721/17 од 15.03.2017. године
48. Одлука о поништењу поступка јавне на-бавке
роба путем конкурентског захтјева „Набавка
разних прехрамбених артикала и санитарија за
потребе кухиње Општинске управе општине
Петрово“ лот 3 „Набавка хљеба и пита за потребе кухиње Општинске управе општине Петрово“
број 02-014-7-21/17 од 15.03.2017. године
49. Одлука о додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева „Набавка разних
прехрамбених артикала и санитарија за потребе
кухиње Општинске управе општине Петрово“
лот 4 „Набавка готових јела за потребе кухиње
Општинске управе општине Петрово“ број 02014-7-21/17 од 15.03.2017. године
50. Одлука о додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева „Набавка разних
прехрамбених артикала и санитарија за потребе
кухиње Општинске управе општине Петрово“
лот 5 „Набавка санитарија за потребе одржавања
кухиње Општинске управе општине Петрово“
број 02-014-7-21/17 од 15.03.2017. 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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