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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  3               Петрово,  27.02.2018. године          Година: XXVI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 38. 

став 2. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17), члана 28. Правилника о избору спо-

ртисте године општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

15/14), Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 23.02.2018. годи-

не, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ВРИЈЕДНОСТИ И ВРСТИ НАГРАДА 

СПОРТИСТИМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Најуспјешнијим: спортистима, спо-

ртским тренерима, спортским радницима и 

спортским колективима општине Петрово 

за 2017. годину, биће додјељени покали 

(пехари) у трајно власништво и дипломе, 

укупне вриједности до 1.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу наредног од 

дана доношења, а биће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-5/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

2. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 80. став 4. Закона о  уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

3/16) и чланa 38. став 2. алинеја 2. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 23.02.2018.  године, донијела је 

  
 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ 

КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ m
2 

КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  

 

Члан 1. 

          Овом Одлуком утврђује се просје-

чна коначна грађевинска цијена једног ква-

дратног метра корисне површине стамбе-

ног и пословног простора у 2017. години 

на подручју општине Петрово као основи-

ца за израчунавање ренте у 2018. години. 

 

Члан 2. 

         Просјечна коначна грађевинска ци-

јена m
2 

корисне површине стамбеног и 

пословног простора за 2017. годину на по-

дручју општине Петрово износи 682,06 

КМ. 
 

Члан 3. 

         Ова oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-6/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. алинеја 

2. Закона о локалној самоуправи (''Службе-

ни гласник Републике Српске'' број: 97/16) 

и чланa 38. став 2. алинеја 2. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 23.02.2018.  године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУ-

НАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ КАТЕ-

ГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 

   

Члан 1. 

       Одобрава  се  исплата  средстава  из  
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буџета општине Петрово за 2018. годину у 

износу до 2.800,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова снабдијевања питком 

водом одређених категорија становништва. 

      Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћи-

нству. 

 

Члан 2. 

   Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2018. годину у 

износу до 2.650,00КМ на име субвенци-

онисања трошкова одвоза смећа из дома-

ћинстава одређеним категоријама стано-

вништва. 

     Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћи-

нству. 

 

Члан 3. 

   Субвенције по оба основа се односе 

на: 

- породице у којима живе дјеца са 

посебним потребама, 

- кориснике новчане помоћи соци-

јалне заштите и кориснике туђе његе и 

помоћи, ако им је то једини извор прихода, 

- породице са четворо и више дјеце, 

- породице са тешко обољелим чла-

новима домаћинства (дијализа бубрега, ма-

лигна обољења и сл.) 

- породице погинулих бораца Во-

јске Републике Српске и ратни војни инва-

лиди закључно са IV категоријом инва-

лидитета. 

Право на субвенцију из члана 1. и 2. 

ове одлуке, припада породицама и лицима 

из претходног става овог члана под усло-

вом да имају закључен уговор са ЈКП „Во-

да“ Петрово о испоруци воде и уговор о 

пружању услуга преузимања и збрињавања 

комуналног отпада. 

 

Члан 4. 

   Новчана средства за субвенцију ће 

се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун 

ЈКП „Вода“ Петрово, на основу испоста-

вљених рачуна предузећа са поименично 

набројаним корисницима, а са конта број 

416-129 - субвенције за воду и за одвоз 

смећа одређеним категоријама становни-

штва. 

 

 

Члан 5. 

       Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-7/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16) и чланa 38. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 23.02.2018. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ 

СТУДЕНАТА У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово у 2018. години 

стипендираће седам (7) нових редовних 

студента са пребивалиштем на подручју 

општине Петрово.  

 

Члан 2. 

Стипендије из члана 1. ове одлуке у 

2018. години додијелиће се у складу усло-

вима прописаним Правилником о додјели 

студентских стипендија. 

 

Члан 3. 

Висина стипендија за све студенте и 

за све године студија износи 100,00 КМ.  

 

Члан 4. 

У 2018. години сваком студенту ко-

ји буде изабран након јавног конкурса, 

исплатиће се десет (10) стипендија у скла-

ду са уговором из члана 8. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

За додјелу стипендија расписаће се 

јавни конкурс који ће бити објављен у је-

дном од дневних листова већег тиража, на 

сајту општине Петрово и огласној табли 

Општинске управе општине Петрово. 

Јавни конкурс из претходног става 

расписаће Начелник општине.  
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Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана расписивања ја-

вног конкурса у дневном листу. 
 

Члан 6. 

За провођење поступка додјеле сти-

пендија из члана 2. ове одлуке Начелник 

општине: 

- именује Комисију за провођење 

поступка додјеле стипендија,  

- врши одабир смјерова занимања за 

које ће бити додијељене стипендије, 

- на основу коначне листе студената 

донеси акт о додјели стипендија.  
 

Члан 7. 

Комисија за провођење поступка 

додјеле стипендија из члана 6. алинеја 1. 

ове одлуке:  

- утврђује благовременост пријава 

на конкурс и врши преглед документације 

приложене уз пријаву на јавни конкурс, 

- у складу са критеријима и мје-

рилима утврђеним Правилником о додјели 

студентских стипендија врши бодовање и 

утврђује прелиминарну листу приоритета 

(бод листа) за додјелу стипендија, 

- разматра основаност приговора на 

прелиминарну листу и о томе даје мишље-

ње начелнику општине, 

- ради друге послове у складу са 

Правилником. 
 

Члан 8. 

На основу рјешења о додјели сти-

пендије из члана 6. алинеја 3. ове одлуке, 

Начелник општине са стипендистом за-

кључује уговор о регулисању међусобних 

права и обавеза у складу са Правилником. 
 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-8/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

чланом 134. став 2. тачка 4. Закона о осно-

вном образовању и васпитању (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 44/17) и 

чланом 7. Правилника о избору и раду 

школског одбора („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 7/09, 46/09, 69/13), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 23.02.2018. године, утврди-

ла је  сљедећи  
 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

кандидата за  члана Школског одбора 

О.Ш. ''Свети Сава'' Какмуж 
 

            За члана Школског одбора Основне 

школе ''Свети Сава'' Какмуж, испред  

општине Петрово као јединице локалне 

самоуправе предлаже  се: 

1. СИМИЋ (Миленко) ЗОРИЦА 

ецц.техничар из Какмужа. 

О б р а з л о ж е њ е 

            Законом о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 44/17) у члану 134. став 2. 

прописано је да школски одбор  школе има 

седам чланова, које за јавне школе у име 

оснивача именује Министарство, од којих 

једног члана на приједлог јединице лока-

лне самоуправе. 

Правилником о избору и раду шко-

лског одбора („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 7/09, 46/09, 69/13) у 

члану 5. прописано је да за члана школског 

одбора може бити изабрано лице које има 

најмање срењу стручну спрему, док је у 

члану 8. истог подзаконског акта пропи-

сано да члан школског одбора у школи у 

име јединице локалне самоуправе може 

бити лице које има пребивалиште на по-

дручју јединице локалне самоуправе, одно-

сно града. 

У складу са чланом 134. став 8. 

Закона о основном образовању и васпи-

тању, члан школског одбора може бити 

лице са најмање средњом стручном спре-

мом. Истим чланом у ставу 10. тог зако-

нског прописа прописано је да чланови 

школског одбора не могу бити лица која у 

истој школи обављају послове: 

1) директора, 

2) помоћника директора, 

3) секретара и 

4) рачуновође. 

Истовјетну забрану садржи и члан 

13. став 1. Правилника о избору и раду 

школског одбора. У ставу 2. истог члана 

истог подзаконског прописа прописано је  



Страна 4 - Број  3   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  Уторак, 27.02.2018. године 
 

да члан школског одбора не може бити 

лице које је у родбинској вези, до трећег 

кољена, са било којим чланом школског 

одбора, директором, помоћником директо-

ра, секретаром или рачуновођом школе у 

којој се школски одбор бира, а у ставу 3. 

тог прописа да члан школског одбора не 

може бити лице чији би избор био у су-

протности са Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике 

Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 73/08). 

Како за избор Симић Зорице из Ка-

кмужа за члана школског одбора ове 

школе у мандату 2015/2018 год. није зако-

нска сметња за поновно именовање исте на 

ову дужност у складу са чланом 134. став 

7. Закона о основном образовању и васпи-

тању, а иста спуњава услове из члана 134. 

став 8. истог законског прописа, као и 

услове из члана: 5. и 8. Правилника о 

избору и раду школског одбора и нема 

смретњи из члана 13. овог подзакопнског 

прописа, а њен избор не би био у супро-

тности са Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике 

Српске, цијенећи стручну спрему и иску-

ство именоване, одлучено је као у тачки 1. 

овог приједлога. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-9/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи ''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 97/16), члана 19. став 

3. Закона о систему јавних служби («Слу-

жбени гласник Републике Српске» број 

68/07, 109/12, 44/16), члана 38. Статута 

општине Петрово («Службени гласник 

општине Петрово» број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 23.02.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРО-

ГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈУ 

„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада  

и пословања Јавне установе „Центра за 

социјални рад“ Петрово за 2018. годину, 

број  02-530-27/18 од 30.01.2018. године. 

 

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: 01-022-10/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број 68/07, 109/12, 44/16), члана 38. Ста-

тута општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петровo'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 23.02.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРО-

ГРАМ  РАДА  И  ПОСЛОВАЊА ЈУ „КУ-

ЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“  ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и пословања Јавне установе „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово за 

2018. годину, број 286-12/17 oд 26.12.2017. 

године, који је саставни дио ове одлуке. 

 

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: 01-022-11/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

8. 

 На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(«Службени гласник Републике Српске» 
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број 68/07, 109/12, 44/16), члана 38. Ста-

тута општине Петрово («Службени гла-

сник општине Петрово» број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 23.02.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈЗУ ДОМ 

ЗДРАВЉА „ОЗРЕН“  ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на План рада и 

пословања ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Пе-

трово за 2018. годину, број  35/18 oд 

10.02.2018. године, који је саставни дио 

ове одлуке. 

 

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: 01-022-12/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. став 2. т. 33. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 68/07, 109/12, 44/16), члана 73. 

став 2. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 106/09, 44/15), члана 38. став 2. Ста-

тута општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 23.02.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА 

''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 

            1. Др Здравко Станић спец.пород. 

медицине из Добоја разрјешава се дужно-

сти директора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово,  због  истека  периода  на  које  је  

 

 

именован. 

             2. Ова одлука ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављена у ''Службеном гласнику општи-

не Петрово''. 

Образложење: 

            Одлуком Скупштине општине Пе-

трово, број: 01-111-32/13 од 15.11.2013. 

године Здравко Станић др. медицине из 

Добоја именован је за директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово, на временски период (мандат) од 

четири године.  

            У складу са чланом 3. одлуке о име-

новању иста је ступила на снагу наредног 

дана од дана доношења па мандат дире-

ктора установе траје почев са 16.11.2013. 

године  истиче задњег дана четврте године 

мандата.  

           Дужност директора установе пре-

стаје истеком периода на које је именован, 

па како је  период на који је др Здравко 

Станић именован на дужност директиора  

ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово истекао 

са даном 16.11.2017. године то је ваљало 

одлучити као у тачки 1. диспозитива одлу-

ке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нама права жалбе али се може 

покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од 

дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-1/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 39. став 2. т. 33. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 

73. став 2. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 106/09, 44/15), члана 38. став 2. Ста-

тута општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 23.02.2018. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈЗУ. 

ДОМ ЗДРАВЉА '' ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 

1. Др Здравко Станић спец. поро-

дичне медицине из Добоја именује се за 

директора Јавне здравствене установе Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. диспози-

тива одлуке врши се на период од четири 

године.  

3. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

Образложење 

            Законом о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 97/16) у члану 39. став 2. т. 33. про-

писано је да скупштина јединице локалне 

самоуправе именује и разрјешава дире-

ктора и управни одбор установе чији је 

оснивач или суоснивач, у складу са за-

коном. Законом о систему јавних служби 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 68/07, 109/12, 44/16) у члану 18. став 

2, прописано је да директора установе 

именује оснивач на период од четири 

године уз претходно спроведени поступак 

јавне конкуренције. 

            Законом о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 106/09, 44/15) у члану 73. став 4. 

прописано је да се именовање и разрје-

шење директора јавне здравствене уста-

нове, чији је оснивач  локална самоуправа 

врши уз сагласност министра а на прије-

длог комисије за избор и именовање дире-

ктора здравствене установе. 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање директора ЈЗУ. Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, чланова Управног одбо-

ра ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово и 

чланова Управног одбора ЈУ. ''Центар за 

социјални рад'' Петрово, број: 01-103-2/17 

од 28.09.2017. године, расписан у дневном 

листу ''Блиц'' 27.10.2017. године, у оста-

вљеном року на упражњену позицију ди-

ректора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петро-

во пријавила су се два кандидата: Дејан 

Благојевић дипл. правник из Петрова и др. 

Здравко Станић спец. породичне медицине 

из Добоја.   

            Комисија за избор и именовање ди- 

ректора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петро-

во, чланова Управног одбора  ЈЗУ. Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово и чланова Упра-

вног одбора ЈУ. ''Центар за социјални рад'' 

Петрово, поступајући у складу са чланом 

2. Одлуке о именовању  Комисије за избор 

и именовање органа у јавним установама 

чији је оснивач Општина Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

7/17) и чланом 10. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 25/03, 41/03) у посту-

пку контроле благовремености и потпу-

ности поднесених пријава, на сједници 

одржаној дана 20.11.2017. године устано-

вила је да су пријаве оба кандидата бла-

говремене и потпуне те да оба кандидата  

испуњавају опште услове прописане Зако-

ном о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске  и посе-

бне услове тражене јавним конкурсом.           

            Цијенећи стручну спрему канди-

дата, њихово радно искуство и послове 

које су до тада обављали Комисија је оба 

кандидата уврстила у ужи избор и са њима 

у складу са чланом 11. Закона о мини-

старским, владиним и другим именова-

њима Републике Српске  дана 28.11.2017. 

године обавила интервју, а потом Ску-

пштини општине у складу са чланом 12. 

став 1.  истог законског прописа доставила 

ранг-листу, препоруку  за именовање  ка-

ндидата број: 01-013.3-14/17 од 30.11.2017. 

године којом је Скупштини општине као 

органу надлежном за именовање препору-

чила да за директора ЈЗУ. Дом здравља 

''Озрен'' Петрово именује др. Станић Здра-

вка спец. породичне медицине из Добоја, 

као прворангираног кандидата.  

            Министар здравља и социјалне за-

штите Републике Српске, својим актом 

број: 11/04-111-81/17 од 18.01.2017 године 

дао је сагласност за именовање др Станић 

Здравка спец.пор. медицине из Добоја на 

дужност директора ЈЗУ Дом здравља 

''Озрен'' Петрово.  

            Како су принципи и процедуре 

прописане Законом о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске, Законом о систему јавних служби 

и Законом о здравственој заштити  испо-

штоване а именовање др Станић Здравка 

на дужност директора ЈЗУ. Дом здравља 
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''Озрен'' Петрово не доводи до сукоба 

интереса, то је ваљало је одлучити као у 

тачки 1. диспозитива одлуке. 

            У члану 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 68/07, 109/12, 44/16) 

прописано је да директора установе име-

нује и разрјешава оснивач, на период од 

четири године, па је ваљало одлучити као 

у тачки 2. диспозитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може по-

кренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-2/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

11. 

    На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Програма рада Доброво-

љне ватрогасне јединице Петрово за 2018. 

годину, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 23.02.2018. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Програмом рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2018. го-

дину, број 04/4-81-3-8/18 од 26.01.2018. го-

дине и прихвата га. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-1/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 

12. 

 На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

135. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник oпштине Петрово“ број: 9/16), а на-

кон разматрања Извјештаја о раду Право-

бранилаштва Републике Српске Сједиште 

замјеника у Добоју за период од 01.01. 

2017. до 31.12.2017. године општина Пе-

трово, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 23.02.2018. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Извјештајем о раду Правобра-

нилаштва Републике Српске Сједиште за-

мјеника у Добоју за период од 01.01.2017. 

до 31.12.2017. године општина Петрово, 

број ЈП-15/18 од 09.02.2018. године и при-

хвата га. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-2/18 

Датум: 23.02.2018. 
_______________________________________________________ 
 13. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2018. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 12/17) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  
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средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 1.715,00 КМ 

     на конто 638100-Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти 

1.715,00 КМ период јануар 2018. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-70/18 

Датум: 22.02.2018.  
_______________________________________________________ 
 14. 

 На основу члана 59. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 48. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице ло-

калне самоуправе („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број: 97/16) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник општине Петрово доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИ-

ЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и си-

стематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 11/17) у чла-

ну 14. тачка 1.3.“Самостални/Виши стру-

чни сарадник за послове цивилне заштите 

и заштите на раду“ у називу се брише 

ријеч „Самостални/“, а у дијелу „Посе-

бни услови за обављање:“, брише се ријеч 

„Висока/“ . 
 

Члан 2. 

           У члану 14. тачка 1.4. „Стручни са- 

радник за персоналне и опште послове“ у 

дијелу „Звање:“, ријеч: „трећег“, замјењују 

се ријечју „другог“, а у дијелу „Посебни 

услови за обављање:“, ријечи „шест мје-

сеци“ замјењује се ријечима „година да-

на“. 

 

Члан 3. 

          У члану 14. тачка 1.5. „Стручни са-

радник за послове пријемне канцеларије и 

архиве“ у дијелу „Звање:“, ријеч: „трећег“ , 

замјењују се ријечју „другог“, а у дијелу  

„Посебни услови за обављање:“, ријечи 

„шест мјесеци“ замјењује се ријечима „го-

дина дана“. 

 

Члан 4. 

         У члану 15. тачка 2.2. „Самостални 

стручни сарадник за просторно планирање 

и грађење“ у дијелу „Опис послова и за-

датака:“, алинеја 14. се мијења и сада гласи 

„води управни поступак из области 

урбанизма, грађења и стамбенокомуна-

лних послова,“, алинеја 19. се брише, а 

досадашња алинеја 20. постаје алинеја 19.  

 

Члан 5. 

           У члану 15. тачка 2.3. „Виши стру-

чни сарадник за стамбено-комуналне по-

слове“ у дијелу „Опис послова и задата-

ка:“, брише се алинеја 7. и додају се нове 

алинеје 7., 8., 9., 10. и 11. које гласе:" 

- одговоран је за спровођење акти-

вности енергетског менаџмента, 

- обезбјеђује услове за мјерење по-

трошње енергије, 

- прати и врши анализу потрошње 

енергије најмање један пут годишње, 

- израђује оперативни план за побо-

љшање енергетске ефикасности, 

- води базу података и исту годи-

шње доставља Фонду,“ 

 а досадашње алинеја 8. и 9. постају али-

неје 12. и 13. 

 

Члан 6. 

          У члану 15. тачка 2.5. „Самостални 

стручни сарадник за нормативно правне 

послове“ у дијелу „Опис послова и зада-

така:“, алинеја 1. се мијења и сада гласи  

„прати законске прописе из дјелокруга 

рада одјељења и радног мјеста „, алинеје 

10., 11. и 12 се бришу., а досадашња 

алинеја 13. постају алинеја 10., а у дијелу 
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„Потребно стручно знање:“ бришу се ри-

јечи „или пољопривредни факултет“.   

 

Члан 7.  

           У члану 15. тачка 2.6. “Виши стру-

чни сарадник/ Стручни сарадник за лока-

лни економски развој“ у називу се бришу 

ријечи „Виши стручни сарадник/“, а у 

дијелу „Посебни услови за обављање:“, 

бришу се ријечи „Виша стручна спрема 

или“. 

 

Члан 8. 

        У члану 15. тачка 2.7..“Комунални 

полицајац“ у дијелу „Опис послова и за-

датака:“, бришу се  алинеје 4.,5.,6.,7. и 8.,а 

досадашња алинеја 9. постају алинеје 4. 

 

Члан 9. 

          У члану 16. тачка 3.5.“Виши стручни 

сарадник/ Стручни сарадник за главну 

књигу трезора“ у називу се бришу ријечи 

„Виши стручни сарадник/“, а у дијелу  

„Посебни услови за обављање:“, бришу се 

ријечи „Виша стручна спрема или“. 

 

Члан 10. 

            У члану 16. тачка 3.8. „ Самостални 

стручни сарадник за књиговодство осно-

вних средстава, јавних добара и ситног 

алата и инвентара“ у дијелу „Звање:“,  

ријеч: „трећег“, замјењују се ријечју 

„првог“,  а у дијелу  „Посебни услови за 

обављање:“, ријечи „једна година“ замје-

њује се ријечима  „три године“. 

 

Члан 11. 

           У члану 16. иза тачке 3.10. се додаје 

тачка 3.11. која гласи:  

„3.11. Урбанистичко-грађевински 

инспектор  

Категорија: четврта категорија 
 

Опис послова и задатака: 

- врши инспекцијски надзор над ра-

дом инвеститора грађевинских објеката 

непосредним увидом и прегледом инве-

стиционо-техничке документације, 

- врши инспекцијски надзор над 

исколчавањем за изградњу грађевинских 

објеката према прибављеним локацијским 

условима и одобрењу за грађење, 

- врши надзор органа над извође-

њем изградње објекта, 

- врши инспекцијски надзор над 

радом извођача грађевинских радова непо-

средним увидом на градилишту, прегледом 

да ли се грађевински објекат изводи у 

складу са грађевинском дозволом, те тех-

ничким прописима, да ли се врши одго-

варајуће испитивање квалитета уграђеног 

грађевинског материјала, те да ли органи-

зација која изводи грађевинске радове 

испуњава услове, 

- врши инспекцијски надзор над 

радом пројектних организација, контроли-

ше исправност њихове регистрације за 

одређену врсту пројектовања, контролише 

постојање прописаних услова у погледу 

пројектовања, контролише постојање про-

писаних услова у погледу школске спреме 

и радног искуства за лица која се баве 

пројектовањем и врши увид у уговоре о 

пројектовању, 

- врши инспекцијски надзор над 

постојећим грађевинским објектима и даје 

оцјену физичке дотрајалости која утиче на 

постојање непосредне опасности по жи-

воте људи, саобраћај и сусједне објекте, 

- врши инспекцијски надзор над 

изградњом објеката водећи рачуна да се 

грађење изводи у складу са грађевинском 

дозволом, 

- израђује извјештаје и информације 

о појавама и проблемима из дјелокруга 

рада урбанистичко-грађевинске инспе-

кције за Скупштину општине и начелника 

општине,  

- обавља и друге послове и задатке 

по налогу начелника одјељења. 

Сложеност послова: 

Прецизно одређени сложени посло-

ви у којим се примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике 

Самосталност у раду: 

Самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосре-

дног руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања 

Одговорност: 

Одговорност за правилну примјену 

метода рада, поступака или стручних те-

хника 

Пословна комуникација:   

Контакти унутар и изван органа у 

којој се дјелотворно преносе информације 

које служе остваривању циљева рада орга-

на 
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Службено звање: 

Службеник-Урбанистичко-грађеви-

нски инспектор 

Посебни услови за обављање: 

Завршен четворогодишњи студиј 

техничког смјера, грађевински, архитекто-

нски или геодетски факултет или први 

циклус студија који се вреднује са најмање 

240 ECTS бодова или еквивалент, најмање 

три године радног искуства у траженом 

степену образовања, положен стручни 

испит за рад у општинској управи, по-

ложен возачки испит „Б“ категорије, осно-

вно познавање рада на рачунару и кори-

шћењу офис програмских апликација.  

Број извршилаца: 

Један (1).„ 
                                                                                 

Члан 12. 

            У члану 26. Прилог 1.-Организаци-

они дијаграм Општинске управе  Прави-

лника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе Петрово 

у дијелу “Одјељење за привреду и фина-

нсије„ после радног мјеста „Тржни инспе-

ктор“ додаје се систематизовано радно 

мјесто“ Урбанистичко-грађевински инспе-

ктор“. 
 

Члан 13. 

У преосталом дијелу Правилник о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Петро-

во („Службени гласник општине Петрово“, 

број: 11/17) остаје непромијењен. 
 

Члан 14. 

             Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-12-2/18 

Датум: 16.02.2018.  
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, броj: 97/16) , члана 74. и 

87. став 3. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број: 8/17) сагласно одредбама Поједина-

чног колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Петрово 

(„Службени гласник  општине Петрово“ 

број: 11/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИ-

ЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 У Правилнику о платама и накна-

дама запослених у Општинској управи 

општине Петрово („Службени гласник  

општине Петрово“ број: 1/18) у члану 4. 

став 2. алинеја 3. мијења се и гласи „– ку-

варица-15%,“ 
 

Члан 2. 

            У члану 15. у Прилогу 1.-„Преглед 

коефицијената сложености послова по си-

стематизованим радним мјестима у 

Општинској управи општине Петрово“ у 

Одјељењу за општу управу под редним 

бројем 4. Стручни сарадник за персоналне 

и опште послове и редним бројем 5. 

Стручни сарадник за послове пријемне 

канцеларије и архиве, коефицијенти „5,40“ 

се мијењају и гласе „5,60“.   

                                                 

Члан 3. 

             У члану 15. у Прилогу 1.-„Преглед 

коефицијената сложености послова по си-

стематизованим радним мјестима у 

Општинској управи општине Петрово“ у 

Одјељењу за привреду и финансије под 

редним број 8. Самостални стручни сара-

дник за књиговодство основних средстава, 

јавних добара и ситног алата и инвентара, 

коефицијент „8,60“ се мијења и гласи 

„9,20“. 
                                                                               

Члан 4. 

             У члану 15. у Прилогу 1.-„Преглед 

коефицијената сложености послова по си-

стематизованим радним мјестима у 

Општинској управи општине Петрово“ у 

Одјељењу за привреду и финансије додаје 

се редни број 11. Урбанистичко-грађе-

вински инспектор и коефицијент 

„10,50“ . 
 

Члан 5. 

             У преосталом дијелу Прилог 1.-

„Преглед коефицијената сложености по-

слова по систематизованим радним мје-

стима у Општинској управи општине Пе-
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трово“ Правилника о платама и накнадама 

запослених у Општинској управи општине 

Петрово остаје непромијењен. 

 

Члан 6. 

        Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у “Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.  

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-62/18 

Датум: 16.02.2018.  
_______________________________________________________ 

16. 

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

и став (6), a у вези са чланом 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној са-

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

те члана 74. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

8/17), Начелник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка саобраћајних знакова“  

 

Члан 1. 

„PRO VIA“  д.о.о. Бијељина, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке роба путем директног спо-

разума: „Набавка саобраћајних знакова“, 

број 02-014-7-28/18 од 09.02.2018. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем директног споразума: „Набавка са-

обраћајних знакова“, број 02-014-7-28/18 

од 09.02.2018. године, пристигла је 1 (је-

дна) благовремена понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка саобраћајних знакова“  закључиће  у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најповољни-

јег понуђача. 

 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном   

доношења, а биће објављена у „Службе- 

 

ном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о ја-

вним 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 ја-

вне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „PRO VIA“  д.о.о. Бијељина. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити Жалбу на по-

ступак., сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку,  у  смислу  члана 101. Закона о јавним  
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набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-31/18 

Датум: 19.02.2018.  
_______________________________________________________ 

17. 

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

и став (6), a у вези са чланом 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној са-

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

те члана 74. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

8/17), Начелник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Израда идејног пројекта изградње путева 

и уређења парцела у туристичкој зони 

Калуђерица“ број 02-014-7-25/18 од 

09.02.2018. године 
 

Члан 1. 

„MVO Inženjering“ д.о.о., изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке услуга путем директног спо-

разума: „Израда идејног пројекта изградње 

путева и уређења парцела у туристичкој 

зони Калуђерица“ број 02-014-7-25/18 од 

09.02.2018. године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке услуга пу-

тем директног споразума: „Израда идејног 

пројекта изградње путева и уређења пар-

цела у туристичкој зони Калуђерица“ број 

02-014-7-25/18 од 09.02.2018. године. 
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Израда идејног пројекта изградње путева 

и уређења парцела у туристичкој зони 

Калуђерица“ закључиће у најкраћем могу-

ћем року од дана када је понуђач оба-

вјештен о избору најповољнијег понуђача. 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења,  а  биће  објављена  у  „Службе- 

ном гласнику општине Петрово“.      

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

  Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „MVO Inženjering“ д.о.о. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом  90. За-

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. гла-

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

диспозитиву ове Одлуке. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин ко-

муникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје Жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема Жалбе. Жалба 

се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана 

када је подносилац Жалбе запримио Одлу-

ку о избору најповољнијег понуђача у сми-

слу члана 101. став 5. Закона о јавним на-

бавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-34/18 

Датум: 21.02.2018.  
__________________________________________________________________________ 
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