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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  4                  Петрово,  17.05.2016. године          Година: XXІV 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

 На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

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

72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга путем конкурентског 

позива: „Измјена дијела регулационог пла-

на „Пословна зона Сочковац“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем конку-

рентског позива: „Измјена дијела регула-

ционог плана „Пословна зона Сочковац“  у 

следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл.правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

11.04.2016. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине 

Петрово.        
  

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-91/16 

Датум: 01.04.2016.  
_______________________________________________________ 
 2. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став (3). Закона о лока-

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке ра-

дова: „Изградња уличне расвјете на Tргу 

Немањића“ 

 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Изградња 

уличне расвјете на Tргу Немањића“ се 

уврштава у план јавних набавки општине 

Петрово за 2016. годину. 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-92/16 

Датум: 05.04.2016.  
_______________________________________________________ 
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 3. 

На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), те члана 88. 

Закона о јавним набавкама Босне и Хер-

цеговине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те чла-

ну 57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Изградња уличне расвјете на Тргу 

Немањића“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступка  

јавне набавке радова  „Изградња уличне 

расвјете на Тргу Немањића“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског захтјева, 

у складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 15.555,55  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи  18.200,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016. годину, са конта 511 134 – Издаци 

за изградњу уличне расвјете на Тргу Не-

мањића. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе 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: 02-014-7-93/16 

Датум: 05.04.2016.  
_______________________________________________________ 

 4. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

роба: „Набавка фотокопирног апарата“ у 

план јавних набавки општине Петрово за 

2016. годину. 

 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Набавка фото-

копирног апарата“ у план јавних набавки 

општине Петрово за 2016. годину се увр-

штава у план јавних набавки општине 

Петрово за 2016. годину. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-94/16 

Датум: 06.04.2016.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка фотокопирног апарата“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка фотокопир-

ног апарата“. 
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Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службе-ни 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гла-сник 

општине Петрово број 1/15), те оста-лим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.564,10 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.000,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016.годину, са конта број: 

511 323 – Издаци за набавку канцела-

ријских машина. 
 

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: 02-014-7-95/16 

Датум: 06.04.2016.  
____________________________________________________________________________ 

6. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

рaдова: „Санација дијела крова на објекту 

Наставног центра Лужањак“ у план јавних 

набавки општине Петрово за 2016. годину. 
 

Члан 1. 

Јавна набавка рaдова: „Санација ди- 

јела крова на објекту Наставног центра 

Лужањак“ се уврштава у план јавних наба-

вки општине Петрово за 2016. годину 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-96/16 

Датум: 06.04.2016.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Санација дијела крова Наставног 

центра Лужањак“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Санација дијела 

крова Наставног центра Лужањак“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 4.797,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 5.650,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 
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412 510 – Расходи за текуће одржавање 

зграда. 
 

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: 02-014-7-97/16 

Датум: 07.04.2016.  
_______________________________________________________ 
    8. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ “, број 39/14 ), сходно члану 72. 

став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем директног 

споразума: „Санација дијела крова 

Наставног центра Лужањак“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача радова путем ди-

ректног споразума: „Санација дијела крова 

Наставног центра Лужањак“ у следећем 

саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2.  Небојша Трифковић, дипл. инж. 

пољ., члан  

 Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста,  технички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

14.04.2016. године у 09:00 часова у 

просторијама Општинске управе општине 

Петрово.         
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“ .   
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-99/16 

Датум: 07.04.2016.  
_______________________________________________________ 
    9. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

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

72. став (3)  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача роба путем директног спо-

разума: „Набавка фотокопирног апарата“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача роба путем ди-

ректног споразума: „Набавка фоткопирног 

апарата“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

 Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 
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2.  Небојша Трифковић, дипл. инж. 

пољ., члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста,  технички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

15.04.2016. године у 12:15 часова у просто-

ријама Општинске управе општине Пе-

трово.  
        

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-101/16 

Датум: 07.04.2016.  
_______________________________________________________ 
    10. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

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

72. Став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најпово-

љнијег  добављача радова путем конку-

рентског позива: „Изградња уличне 

расвјете на Тргу Немањића“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача радова путем 

конкурентског позива: „Изградња уличне 

расвјете на Тргу Немањића“ у следећем 

саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, 

дипл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

 Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. еконо-

миста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

15.04.2016. године у 09:15 часова у 

просторијама Општинске управе општине 

Петрово.   

       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.   

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-103/16 

Датум: 08.04.2016.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a у 

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 
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Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Измјена дијела регулационог плана – 

Пословна зона Сочковац“ број: 02-014-7-

89/16 од 01.04.2016. године, понуђачу под 

називом  Институт за грађевинарство „ИГ“ 

Бања Лука. 

 

Члан 1. 

Институт за грађевинарство „ИГ“ 

Бања Лука, изабран  је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке услуга: 

„Измјена дијела регулационог плана – По-

словна зона Сочковац“ број: 02-014-7-

89/16 од 01.04.2016. године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке услуга: 

„Измјена дијела регулационог плана – 

Пословна зона Сочковац“ број: 02-014-7-

89/16 од 01.04.2016. године, приспјело је 6 

(шест) благовремених понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Измјена дијела регулационог плана – 

Пословна зона Сочковац“, закључиће 10 

дана након што су сви понуђачи оба-

вјештени о избору најповољнијег понуђа-

ча, под условом да Институт за гра-

ђевинарство „ИГ“ Бања Лука, као најуспје-

шнији понуђач у овом поступку јавне 

набавке услуга, у року од 5 (пет) дана од 

дана када буде обавјештен о избору 

најуспјешнијег понуђача достави сва доку-

мента тражену тендерском документа-

цијом у поступку јавне набавке услуга: 

„Измјена дијела регулационог плана – 

Пословна зона Сочковац“ број: 02-014-7-

89/16 од 01.04.2016. године. 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом у остављеном 

року, Комисија предлаже Уговорном орга-

ну, 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 „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 На-

челнику општине Петрово, да се као 

најуспјешнији понуђач изабере Институт 

за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука. 

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 на-

бавкама 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  Уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми 

директно, електронским путем, ако је 

електронско средство дефинисано као 

начин комуникације у тендерској доку-

ментацији, 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 жа-

лбе, Уговорни орган је дужан да изда 

жалиоцу потврду о времену пријема жа-

лбе. 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. 
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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: 02-014-7-105/16 

Датум: 12.04.2016.  
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 69. став (3) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О отказивању поступка јавне набавке 

радова путем конкурентског захтјева: 

„Изградња уличне расвјете на Тргу 

Немањића“ 

 

Члан 1. 

Отказује се поступак јавне набавке 

радова путем конкурентског захтјева: 

„Изградња уличне расвјете на Тргу Нема-

њића“ број 02-014-7-102/16 од 08.04.2016. 

године. 
 

Члан 2. 

Ова 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 : 

Увидом у тендерску доументацију 

након захтјева за појашњењем од стране од 

једног понуђача, утврђено је да се техни-

чка спецификација захтјеваних радова 

наведених у тачки 8. тендерске доку-

ментације у предметном поступку, разли-

кује од техничке спецификације наведене у 

образцу за цијену понуде-радови, као и 

нацрту Уговора, на начин да се двије 

ставке радова које се налазе у техничкој 

спецификацији у тачки 8. тендерске доку-

ментације не налазе у техничкој специ-

фикацији у образцу за цијену понуде-

радови, као ни у нацрту Уговора, који су 

саставни дио тендерске документације. Да 

не би дошло до забуне самих  понуђача 

који то радови треба да се нађу у њиховој 

понуди, имајући у виду да је рок за 

измјену тендерске документације по члану 

53. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) 

истекао, Уговорни орган  је отказао посту-

пак јавне набавке радова „Изградња ули-

чне расвјете на Тргу Немњића“ број 02-

014-7-102/16 од 08.04.2016.године. Посту-

пак ће се поновити у најкраћем могућем 

законском року. 

На основу члана 69. став 3. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној 

набавци  и који сматра да је Уговорни 

орган у току  поступка прекршио једну или 

више одредби Закона о јавним набавкама 

БиХ  или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

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 10 (десет) дана, од 

дана када је подносилац Жалбе запримио 

Одлуку о отказивању поступка јавне наба-

вке  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: 02-014-7-109/16 

Датум: 12.04.2016.  
_______________________________________________________ 
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13. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Санација клизишта на локалитетима 

Вуковићи, пут за Мекиљицу и Кланац,  

пут за Волујак у МЗ Какмуж“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Санација клизишта 

на локалитетима Вуковићи, пут за Меки-

љицу и Кланац, пут за Волујак у МЗ Ка-

кмуж“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.982,90 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

511 231– Издаци за санацију клизишта на 

локалитету Вуковићи, пут према Мекиљи-

ци и Кланац, пут према Волујаку у МЗ 

Какмуж. 

 

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: 02-014-7-111/16 

Датум: 13.04.2016.  
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ “, број 39/14), сходно члану 72. 

став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем директног 

споразума: „Санација клизишта на лока-

литетима  Вуковићи,  пут  за  Мекиљицу  и  

Кланац, пут за Волујак у МЗ Какмуж“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне 

набавке за провођење процедуре избора 

најпово-љнијег добављача радова путем 

директног споразума: „Санација клизишта 

на локали-тетима Вуковићи, пут за 

Мекиљицу и Кла-нац, пут за Волујак у МЗ 

Какмуж“ у сле-дећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл. економиста 

2.  Мира Катанић, дипл. правник., 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста,  технички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 



Страна 9 - Број 4     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 17.05.2016. године 
 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

19.04.2016. године у 09:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.    
      

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-113/16 

Датум: 14.04.2016.  
_______________________________________________________ 

15. 

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 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова: 

„Санација дијела крова Наставног центра 

Лужањак“ број 02-014-7-98/16 од 

07.04.2016.године 

 

Члан 1. 

„Пејић градње“ Слободан Пејић с.п. 

Сочковац, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке рaдова: 

„Санација дијела крова Наставног центра 

Лужањак“ број 02-014-7-98/16 од 07.04. 

2016. године. 
 

Члан 2. 

Уговор за јавну набавку рaдова: 

„Санација дијела крова Наставног центра 

Лужањак“ закључиће се у најкраћем могу-

ћем року од дана када је понуђач оба-

вјештен о избору најповољнијег извођача 

радова. 
 

Члан 3. 

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 радова 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 „Пејић градње“ Слободан Пејић 

с.п. Сочковац. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној 

набавци и који сматра да је Уговорни 

орган у току  поступка прекршио једну или 

више одредби Закона о јавним набавкама 

БиХ  или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о 

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 еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

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

када је подносилац Жалбе запримио Одлу-

ку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 
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од дана закључења Уговора у том по-

ступку, у смислу члана 101. Закона о ја-

вним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-115/16 

Датум: 14.04.2016.  
_______________________________________________________ 

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 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка фотокопирног апарата“ број 02-

014-7-100/16 од 07.04.2016. године 

 

Члан 1. 

„Кинг“ д.о.о. Добој, изабран  је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке роба: „Набавка фотокопирног апа-

рата“ број 02-014-7-100/16 од 07.04.2016. 

године. 
 

Члан 2. 

Уговор за јавну набавку роба: 

„Набавка фотокопирног апарата“ закљу-

чиће се у најкраћем могућем року од дана 

када је понуђач обавјештен о избору 

најповољнијег понуђача. 

 

Члан 3. 

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 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Кинг“ д.о.о. Добој. 

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 

набавци и који сматра да је Уговорни 

орган у току  поступка прекршио једну или 

више одредби Закона о јавним набавкама 

БиХ  или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

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 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

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

када је подносилац Жалбе запримио Одлу-

ку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том 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: 02-014-7-118/16 

Датум: 15.04.2016.  
_______________________________________________________ 

 

 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 



Страна 11 - Број 4     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 17.05.2016. године 
 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова: 

„Санација клизишта на локалитетима Ву-

ковићи, пут за Мекиљицу и Кланац, пут  

за Волујак у МЗ Какмуж“  број 02-014-7-

112/16 од 14.04.2016. године 

 

Члан 1. 

„Озренпројект“ д.о.о. Петрово, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке рaдова: „Санација 

клизишта на локалитетима Вуковићи, пут 

за Мекиљицу и Кланац, пут за Волујак у 

МЗ Какмуж“ број 02-014-7-112/16 од 

14.04.2016. године 

 

Члан 2. 

Уговор за јавну набавку рaдова: 

„Санација клизишта на локалитетима Ву-

ковићи, пут за Мекиљицу и Кланац, пут за 

Волујак у МЗ Какмуж“ закључиће се у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најпово-

љнијег извођача радова. 

 

Члан 3. 

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 радова 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 „Озренпројект“ д.о.о. Петрово . 

На  основу  члана  70.  став  (1), став 

 

 

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

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

у диспозитиву ове Одлуке.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној 

набавци и који сматра да је Уговорни 

орган у току  поступка прекршио једну или 

више одредби Закона о јавним набавкама 

БиХ  или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

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 или препорученом поштанском по-

шиљком. У случају директне предаје жа-

лбе, Уговорни орган је дужан да изда жа-

лиоцу потврду о времену пријема жалбе. 

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

од дана када је подносилац Жалбе за-

примио Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача у смислу члана 101. став 5. За-

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. гла-

сник БиХ“, број: 39/14), најкасније 30 дана 

по сазнању да је уговор закључен без спро-

веденог поступка јавне набавке у супро-

тности са овим законом, а најкасније у ро-

ку 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: 02-014-7-122/16 

Датум: 20.04.2016.  
_______________________________________________________ 

 

 

 18. 

 

На основу члана 86. став 3. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситу-

ацијама Републике Српске, („Службени 

гласник Републике Српске“, бр: 121/12) и 

Плана одбране од поплава у Републици 

Српској у 2016. години („Службени гла-

сник Републике Српске”, бр: 6/16) Наче-

лник општине Петрово, доноси  
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П Л А Н  

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ОПШТИНИ 

ПЕТРОВО У 2016. ГОДИНИ 

 

I – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О 

ОПШТИНИ ПЕТРОВО 

 

Данашња општина Петрово настала 

је Одлуком о проглашењу општине Петро-

во бр. 41/91, коју је озаконила Скупштина 

Републике Српске доношењем Закона о 

промјени назива насељених мјеста и утвр-

ђивању новог насељеног мјеста и обра-

зовању општине Петрово (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број 12/93). 

Општина се налази на сјеверо- 

источном дијелу Босне и Херцеговине, 

односно централном дијелу Републике Ср-

пске, у сјеверо-источном подножју плани-

не Озрен. 

Простор општине обухвата површи-

ну од 109,53 km
2
, што чини око 0,44 % 

Републике Српске, односно, око 0,21 % 

површине Босне и Херцеговине.  

Административни центар општине 

је у Петрову. 

Данас је територија општине Петро-

во организована у седам мјесних заједни-

ца: Петрово, Какмуж, Карановац, Сочко-

вац, Порјечина, Кртова и Калуђерица, са 

сљедећим основним карактеристикама које 

ју дате у табели бр.1. 

 

Табела 1. Мјесне заједнице општине Петрово 

ЗОНА 

ОПШТИНСКОГ 

ЦЕНТРА 

Назив мјесне 

заједнице 

ПОВРШИНА 

ЗОНЕ (км²) 

БРОЈ 

СТАНОВНИКА 

2014.ГОДИНЕ 

ГУСТИНА 

НАСЕЉЕНОСТИ 

(ст/км²) 

 

 

 

Петрово 

Петрово 25,27 2.322 91 

Какмуж 28,37 1.837 66 

Сочковац 12,88 845 65 

Карановац 15,62 1.199 71 

Калуђерица 7,01 109 15 

Порјечина 13,00 554 42 

Кртова 7,38 144 19 

Укупно општина Петрово 109,53 7.010 64 

 

Општина Петрово се граничи са 

сусједним општинама: Добој, Грачаница, 

Лукавац и Маглај.  

Везе са сусједним просторима 

остварене су на основу економских, 

социјалних и других процеса у простору, 

који су довели до стварања функциона-

лних просторних цјелина, регија. Према 

Просторном плану Републике Српске 

Општина припада мезорегији Добој, са 

осталим центрима ове регије: Вукосавље, 

Дервента, Добој, Модрича, Брод, Теслић, 

Шамац.  

Становништво Петрова гравитира 

Добоју, као регионалном центру нарочито 

у области јавних садржаја и институција  

 

 

(болница, средње и високе школе и др). У 

сектору трговине и услуга поједина насеља 

гравитирају урбаним подручјима општина 

у Федерацији БиХ, нарочито општини 

Грачаница чије урбано подручје непосре-

дно граничи са насељима у општини 

Петрово.  

Општина Петрово има добру са-

обраћајну повезаност са осталим центрима 

регије Добој. Саобраћајна повезаност ових 

општина је пут којим се општина Петрово 

повезује са регионалним путем Добој – 

Петрово – Тузла, жељезничка пруга Добој 

– Петрово – Тузла.  

 

Извор: Стратешки план развоја општине 

Петрово 2014-2019 
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Слика 1. Позиција општине Петрово у БиХ 

Географски положај, рељеф и хи-

дрографија 
 

Општина Петрово налази се у сре-

дишњем дијелу БиХ, обухватајући Спре-

чанско поље и сјевероисточни дио планине 

Озрен. Налази се између три позната при-

вредна базена: Тузланског, Зеничког и До-

бојског.  

Рељефно 65% територије општине 

Петрово чини брдско – планинско подру-

чје, а осталих 35% територије је равничар-

ско. Просјечна надморска висина је 534м. 

Над Озреном доминирају два виса, Велика 

Остравица 918м (уједно и највиши врх на 

Озрену) и Краљица са 883м. 

У географском смислу општина 

припада спречко – мајевичком крају, у до-

лини Спрече. Подручје између Посавског 

одсека, доње Босне и Дрине до планинске 

источне Босне чини источни део перипа-

нонске Босне. То је петролошки и морфо-

лошки разноврсан терен јужног обода 

Панонског басена. 

У ужем географском погледу 

општина Петрово је смјештена на сјеверо-

источним обронцима планине Озрен који 

се спуштају у алувијалну раван ријеке 

Спрече. Ако коту  Краљица (к.883) поста-

вимо као референтну тачку, крећући се 

даље у смјеру казаљке на сату, гранични 

оквир општине Петрово чини: Краљица – 

Самарић – Бојиште – Крстата плоча – Ве-

лика Остравица (к.918) – Мала Остравица 

– ријека Велика Прења (граница МЗ 

Карановац са МЗ Бољанић у општини 
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Добој до ријеке Спрече) – поље Брегуљаче 

и даље узводно ријеком Спречом (граница 

према општини Грачаница у ФБиХ) до 

ушћа Бабиног потока у Спречу – Велики 

Киковац – Мали Киковац – Краљица. 

Граница према општини Грачаница 

је природна и чини је ријека Спреча. 

Наведена ријека усљед природног процеса 

меандрирања и нерегулисаног ријечног 

корита доживљава промјене у свом току, а 

самим тим повлачи и промјене границе. С 

обзиром на претходно наведену конста-

тацију о нерегулисаној међуентитској ли-

нији разграничења, ријека Спреча се може 

узети као условна граница са сусједном 

општином. 

На климатске услове на овим про-

сторима највише утиче сјеверни перипа-

нонски дио који припада појасу умјерено-

континенталне климе, дакле карактеришу 

га топла љета, умјерено хладне зиме са 

просјечном годишњом темепературом око 

10
0 

С- 11
0
С. Евидентна су мања одступања 

температурних амплитуда када су у пита-

њу равничарска и планинска подручја 

општине Петрово. 

Падавине су углавном равномјерно 

распоређене са очекиваним одступањима у 

погледу врсте и количине падавина у 

планинским и равничарским подручјима. 

Најинтензивније падавине су у периоду 

мај-јуни. Просјечна остварена количина 

падавина је 1000 – 1100 mm/m
2
. Углавном 

подручје није карактеристично по већим 

елементарним непогодама, али имајући у 

виду глобалне климатске промјене такве 

појаве се не искључују у будућности и то у 

виду поплава, града, сњежних наноса, 

јаких вјетрова, екстремних температура са 

сушом. 

Цјелокупно подручје општине 

испресијецано је са више рјечица и потока 

од којих су у погледу водопотенцијала 

значајнији: Јадрина, Пониква, Пољана, 

Алушки поток, Каменичка ријека, Мала и 

Велика ријека које чине Сочковачку рије-

ку, Прења и ријека Спреча. 

 

II. НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕ-

ДПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛА-

НА АКТИВНОСТИ 

 

1. Одржати сједницу штаба за ва-

ндредне ситуације са субјектима од значаја 

за спровoђење превентивних и операти-

вних мјера заштите и спасавања од по-

плава. 

На сједници усвојити: 

1. План рада штаба за ванредне 

ситуације на спровођењу превентивних и 

оперативних мјера заштите и спасавања од 

поплава у 2016. години, 

2. План оперативног спровођења 

Плана са плановима ангажовања и акти-

вног учествовања, као и ажурним прегле-

дима свих субјеката од неспорног значаја 

за заштиту и спасавање на подручју 

општине 

3. Анализу стања опремљености и 

обучености субјеката од значаја за заштиту 

и спасавање од поплава, а све у циљу пра-

вовремене припреме за спровођење плани-

раних задатака, 

4. Анализу реализације уговора за-

кључених са привредним друштвима, дру-

гим правним лицима те другим субјектима 

од значаја за спровођење оперативних за-

датака, 

5. Финансијски план општине за 

спровођење задатака из ове области. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово/ОШВС. 

Учесници: ОШВС, одјељењa 

Општинске управе општине Петрово, ЈКП 

„Вода“, комунална полиција. 

Рок: април 2016. године. 

2. Одржати радне састанке са при-

вредним друштвима, другим правним ли-

цима, удружењима грађана и повјерени-

цима заштите и спасавања како би се 

извршиле припреме, дала стручна упутства 

и побољшала организованост и међусобна 

координација у спровођењу мјера заштите 

од поплава. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесници: привредна друштва и 

друга правна лица, удружења грађана, 

повјереници заштите и спасавања. 

Рок: април 2016. године. 

3. Упознати удружења за заштиту 

природе, еколошка удружења, извиђаче, 

планинарска друштва, омладинске и друге 

невладине организације са овим планом и 

Планом оперативног спровођења Плана, 

њиховим циљевима и задацима и осмисли-

ти начин њиховог ангажовања на конкре-

тним задацима. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 
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Учесници: удружења и организа-

ције наведене у задатку. 

Рок: април 2016. године. 

4. Успоставити ефикасан систем 

осматрања, обавјештавања и узбуњивања 

на подручијима повећаног ризика од 

поплава. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, ДВЈ Петрово, ЈКП „Вода“, привре-

дна друштва. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите ПОЦЗ Добој, Републички хи-

дрометеролошки завод Републике Српске. 

Рок: трајан задатак. 

5. Извршити инспекцијски преглед 

водозаштитних и осталих водних објеката 

и система који могу имати утицаја на 

безбједност људи и материјалних добара у 

случају великих бујичних поплава, а ко-

јима газдују општина, правна или физичка 

лица (Закон о водама Републике Српске) и 

наложити мјере за њихово текуће и инве-

стиционо одржавање. 

Извршилац задатка: Републичка 

управа за инспекцијске послове. 

Учесници: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове, 

Одјељење за привреду и финансије, Рефе-

рат за пољопривреду, шумарство, водопри-

вреду и заштиту околине. 

Рок: април 2016. године. 

6. Упознати становништво о степе-

ну опасности, могућим поплавама и њи-

ховим посљедицама, предузетим мјерама, 

као и мјерама које сами грађани треба да 

предузму и о томе вршити благовремено 

обавјештавање путем средстава јавног 

информисања. 

  Извршилац задатка: Општина Пе-

трово, ОШВС, Републичка управа цивилне 

заштите - ПОЦЗ Добој. 

Учесници: Јавна  установа „Воде 

Српске“, Републички хидрометеролошки 

завод. 

Рок: трајни задатак. 

 

III. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕ-

НТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

 

7. Извршти чишћење шахтова, кана-

ла и корита бујичних водотока на подручју 

општине Петрово. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

 

Учесници: ЈКП „Вода“, привредна 

друштва и комуналне службе. 

Рок: трајан задатак. 

8. Обезбиједити потребну количину 

насипног материјала, вреће за пијесак, алат 

и пловна средства, како би се створили 

услови за ефикасно дјеловање у случају 

поплава већих размјера.   

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, ЈКП „Вода“. 

Учесници: привредна друштва, 

Одјељење за привреду и финансије, Одје-

љење за општу управу  

9. Спријечити неконтролисано 

одлагање смећа. 

Извршилац задатка: Oпштина Пе-

трово, Комунална полиција, ЈКП „Вода“. 

Учесници: ПС Петрово, Одјељење 

за просторно уређење и стамбено кому-

налне послове, ШУ Петрово. 

Рок: трајан задатак. 

10. Спријечити незакониту експло-

атацију шљунка. 

Извршилац задатка: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне 

послове, комунална полиција. 

Учесници: ПС Петрово, ШУ Пе-

трово. 

Рок: трајан задатак. 

11. Спречити изградњу стамбених и 

других објеката на критичним/небрањеним 

подручијима. 

Извршилац задатка: грађевински 

инспектор. 

Учесници: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове, 

ПС Петрово, Јавна  установа „Воде 

Српске“.  

Рок: трајан задатак. 

12. У циљу превентивног дјело-

вања, односно смањења ризика од поплава, 

у годишњем и дугорочним плановима 

планирати финансијска средства потребна 

за санацију и одржавање постојећих, 

односно изградњу нових водозаштитних 

објеката. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Рок: трајан задатак. 

13. Формирати тим од припадника 

цивилне заштите и ДВЈ Петрово, обучити 

их и оспособити за акције заштите и спа-

савања на води и од поплава или за-

кључити уговор са другом организацијом  
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опремљеном и обученом за спасавање на 

води и под водом. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите. 

14. Када надлежни орган, усљед 

непосредне опасности од поплава, донесе 

одлуку о поступању по мјерама из Плана 

или нареди предузимање неопходних опе-

ративних мјера заштите и спасавања, 

општина је обавезна Републичкој управи 

цивилне заштите свакодневно достављати 

извјештаје о стању на угроженом подручју, 

предузетим мјерама и другим релевантним 

подацима. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите. 

Рок: по потреби. 

15. Позивом на број 121 (који је 

бесплатан) или на друге бројеве обавије-

стити РУЦЗ ПО Добој о елементарној 

непогоди и другој несрећи која може 

угрозити становништво и материјална 

добра. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, организације, предузећа, правна и 

физичка лица. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите ПО Добој. 

Рок: одмах по настанку елементар-

не непогоде и друге несреће. 

16. Зa вријеме повећане/непосредне 

опасности од поплава, општина, правна и 

физичка лица предузећа и организације 

обавезни су свој рад и дежурства ускла-

дити са индексом опасности. Сходно наве-

деном, у данима високог и врло високог 

степена опасности од избијања поплава и 

код настанка поплава, планирати и спро-

водити непрекидно дежурство, коорди-

нирати рад са органима, организацијама и 

службама општине и сусједних општина, 

предузимати и друге потребне мјере у 

циљу правовременог обавјештавања о 

избијању и ширењу поплава. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, организације, предузећа, правна и 

физичка лица. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите ПО Добој, субјекти заштите и 

спасавања општине. 

 

 

Рок: по потреби. 

17. У случају потребе ОШВС ће од 

Републичке управе цивилне заштите, за-

хтијевати ангажовање оружаних снага Бих 

у циљу пружања помоћи становништву 

угроженом  поплавама на подручју општи-

не Петрово као и специјалне јединице и 

јединице за подршку Министарства уну-

трашњих послова Републике Српске у 

акцијама заштите и спасавања на води и 

под водом. 

Извршилац задатка: ОШВС. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, Министарство одбране БиХ, 

МУП РС. 

Рок: по потреби. 

Напомена: у случају потребе, спе-

цијалне јединице, јединице за подршку и 

други људски и материјални капацитети 

Министаства унутрашњих послова Репу-

блике Српске биће ангажовани по одобре-

њу министра, односно директора полиције, 

а на захтјев Републичке управе цивилне 

заштите или Републичког штаба за ванре-

дне ситуације. 

18. Сачинити план ангажовања Хе-

ликоптерског сервиса Републике Српске за 

евакуацију угрожених грађана и доставља-

ње пакета са храном, средствима за хиги-

јену и лијековима угроженим грађанима у 

случају да због поплава буду угрожени 

животи грађана или да буду у немогу-

ћности да набаве основне животне на-

мирнице. 

Извршилац задатка: Хеликоптерски 

сервис Републике Српске. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, општина Петрово, 

Рок: март 2016. године. 

19. У најсложенијим ситуацијама, 

када су директно угрожена насеља и живот 

грађана, планирати ангажовање тимова за 

деминирање Републичке управе цивилне 

заштите. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите. 

Рок: по потреби. 

20. Извршити откалањање техни-

чких и других недостатака на возилима и 

опреми потребној за извођење акција 

заштите и спасавања од поплава са којима 

располаже  општина  и  опрему  држати  у  
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исправном стању. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, привредна друштва и друга правна 

лица од значаја за заштиту  и спасавање од 

поплава, ДВЈ Петрово, ЈКП „Вода“, ООЦК 

Петрово. 

Учесници: субјекти заштите и спа-

савања општине. 

Рок: трајан задатак. 

21. Утврдити услове, организацију 

и начин ангажовања тешке грађевинске 

механизације у смислу подршке акцијама 

заштите и спасавања и одбране од поплава. 

Извршилац задатка: опшина Петрово. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, ЦЗ,  Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове, 

Одјељење за привреду и финансије. 

Рок: април 2016. године. 

22. Обезбиједити, у складу са утвр-

ђеним садржајем и стандардима, пакете 

хране и других основних артикала који би 

се достављали угроженом становништву 

на најбржи начин. 

Извршилац задатка: Црвени крст 

општине Петрово. 

Учесници: општина Петрово, ЦЗ. 

Рок: април 2016. године и према 

потреби. 

23. Обезбиједити довољне количине 

потребних лијекова и медицинских сре-

дстава за вријеме трајања евентуалне угро-

жености од поплава. 

Општина Петрово је дужна Мини-

старство здравља и социјалне заштите ре-

довно извјештавати о снабдјевености угро-

женог становништва лијековима и медици-

нским средствима како би исто, у случају 

неопходности, предузело потребне мјере и 

активности из своје надлежности. 

Извршилац задатка: ЈЗУ ДЗ ''Озрен'' 

Петрово, општина Петово. 

Учесници: Црвени крст општине 

Петрово, ПО РУЦЗ Добој, Министарство 

здравља и социјалне заштите. 

Рок: април 2016. године и према 

потреби. 

24. У случају да због поплава буду 

угрожени здравље и живот грађана и да се 

исти не могу евакуисати на други начин, 

ангажоваће се Хеликоптерски сервис 

Републике Српске. 

Извршилац задатка: Хеликоптерски 

сервис Републике Српске.  

 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, општина Петрово.  

Рок: по потреби. 

Напомена: Хеликоптерски сервис 

Републике Српске може се ангажовати по 

одобрењу предсједника Републике Српске, 

а на захтјев Републичке управе цивилне 

заштите путем ресорног министарства. 

 

IV. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГО-

ВОРА 
 

25. Оперативне мјере спроводити у 

складу са овим планом, при чему ру-

ководећу улогу сходно законским и пла-

нским одредбама, има штаб за ванредне 

ситуације општине Петрово. 

Извршилац задатка: штаб за ванре-

дне ситуације општине Петрово,  

Учесници: општина Петрово, при-

вредна друштва и друга правна лица од 

значаја за реализацију планираних мјера. 

Рок: према потреби. 

26. Припрема и доношење наредбе 

за поступање по плану приправности, а на 

основу процјене угрожености од стране 

општине Петрово. 

Извршилац задатка: Начелник 

општине Петрово. 

Учесници: субјекти који имају оба-

веза у складу са планом приправности. 

Рок: према потреби. 

27. Информисање грађана о наста-

лој ситуацији, мјерама које се предузимају, 

као и давање упутства грађанима и другим 

субјектима о поступању. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово или штаб за ванредне ситуације 

општине Петрово. 

Учесници: медији. 

Рок: у току елементарне непогоде. 

28. Обезбјеђење функционисања ве-

за без обзира на временске или било какве 

друге услове. 

Извршилац задатка: „Телеком 

Српске“ а.д. Бања Лука - РЈ Петрово. 

Учесник: општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 

29. Обезбјеђење континуираног сна-

бдијевања електричном енергијом без 

обзира на временске или било какве друге 

услове. 

Извршилац задатка:  ЗП “Електро-

добој“ АД Добој. 
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Учесник: општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 

30. Обезбјеђење водоснабдијевања. 

Извршилац задатка:  ЈКП „Вода“ 

Петрово. 

Учесник: општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 

31. Активирање штаба за ванредне 

ситуације општине Петрово. 

Извршилац задатка: начелник 

општине Петрово. 

Учесници: чланови штаба за ванре-

дне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

32. Проглашење ванредне ситу-

ације. 

Извршилац задатка: начелник 

општине Петрово. 

Учесници: чланови штаба за ванре-

дне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: ванредна ситуација се у 

принципу проглашава у случају да на-

сталој опасности не могу адекватно одго-

ворити службе чија је то редовна дјела-

тност и субјекти са којима је потписан 

уговор о сарадњи. 

33. Наредба о активирању опера-

тивно-комуникативног центра у случају 

када је наређена приправност или је 

проглашена ванредна ситуација. 

Извршилац задатка: начелник 

општине Петрово. 

Учесници: чланови штаба за ва-

нредне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном си-

туације. 

34. Доношење наредбе о мобили-

зацији и мобилизација расположивих љу-

дских и материјално-техничких капацитета 

општине Петрово у случајевима када се не 

може пружити адекватан одговор капаци-

тетима органа и институција чија је то 

редовна дјелатност. 

Извршиоци задатка: начелник 

општине или штаб за ванредне ситуације 

општине Петрово ако је активиран. 

Учесници: чланови штаба за ванре-

дне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

35. Организација   узбуњивања   и  

 

давања упутства за дјеловање у случају 

елементарне непогоде. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран. 

Учесници: медији, Радио РС студио 

Петрово, ПС Петрово, ДВЈ Петрово, 

„Телеком Српске“ а.д. Бања Лука - РЈ 

Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

36. Издавање наредбе за евакуацију, 

организација евакуације и збрињавања 

угроженог становништва. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран. 

Учесници: субјекти који располажу 

капацитетима за смјештај, општински 

штаб за ванредне ситуације ако је акти-

виран, ЦЗ, Црвени крст општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

37. Спровођење хигијенско-епиде-

миолошких и здравствених мјера заштите 

на угроженом подручју. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, ЈЗУ Институт за јавно 

здравство, ЈЗУ ДЗ „Озрен“ Петрово. 

Учесници: Министарство здравља и 

социјалне заштите, РУЦЗ. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

38. Тражење помоћи за ангажовање 

људских и материјалних капацитета од 

сусједних и других локалних заједница са 

којима је потписан споразум о међусобној 

сарадњи у области заштите и спасавања од 

елементарне непогоде. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран. 

Учесници: сусједна или друга 

општина/град, РУЦЗ. 

Рок: у току елементарне непогоде. 

39. Тражење помоћи од Владе Репу-

блике Српске или Републичког штаба за 

ванредне ситуације ако је исти активиран. 

Извршиоци задатка: начелник 

општине или штаб за ванредне ситуације 

општине Петрово ако је активиран. 

Учесници: Министарство унутра-

шњих послова, Републичка управа циви- 
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лне заштите, Републички штаб за ванредне 

ситуације ако је активиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: Помоћ са нивоа Репу-

блике тражи се након што су исцрпљени 

сви расположиви капацитети локалне заје-

днице, у складу са Упутством о тражењу, 

пружању и прихватању помоћи заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

53/13). 

40. Евакуација болесних и угро-

жених који се налазе на неприступачним 

мјестима. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Хеликоптерски сервис 

Републике Српске, специјализована једи-

ница за заштиту и спасавање са висина. 

Учесници: Министарство здравља и 

социјалне заштите, Републичка управа ци-

вилне заштите, Републички штаб за ванре-

дне ситуације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: ангажовање Хеликоптер-

ског сервиса Републике Српске и специја-

лизоване јединице за заштиту и спасавање 

са висина захтјева се у складу са Упу-

тством о тражењу, пружању и прихватању 

помоћи заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама. 

41. Достављање лијекова угроже-

ном становништву које живи на непри-

ступачним или тешко приступачним 

теренима. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Хеликоптерски сервис 

Републике Српске, специјализована једи-

ница за заштиту и спасавање са висина. 

Учесници: Министарство здравља и 

социјалне заштите, Републичка управа ци-

вилне заштите, Републички штаб за ва-

нредне ситуације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: ангажовање се захтјева у 

складу са Упутством о тражењу, пружању 

и прихватању помоћи заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама. 

42. Достављање хране и пакета 

хигијене угроженом становништву. 

 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Црвени крст општине 

Петрово, Хеликоптерски сервис Републике 

Српске, специјализована јединица за за-

штиту и спасавање са висина. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, Црвени крст Републике Ср-

пске, Републички штаб за ванредне ситу-

ације ако је активиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

43. Ангажовање волонтера на пру-

жању помоћи угроженом становништву. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Црвени крст општине 

Петрово. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, Црвени крст Републике Ср-

пске, Републички штаб за ванредне ситу-

ације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

44. Достављање редовних и ванре-

дних информација за вријеме елементарне 

непогоде о ситуацији на терену, мјерама 

које се предузимају, ангажованим снагама, 

приједлогом мјера и друго, по захтјеву 

Републичке управе цивилне заштите Ре-

публике Српске. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово или штаб за ванредне ситуације ако 

је активиран. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите. 

Рок: у току елементарне непогоде. 

 

V. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПО-

РАВКА 
 

45. Санирање посљедица на матери-

јалним добрима на којима је причињена 

штета. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, грађани, органи и институције, 

привредно друштво или друго правно 

лице. 

Учесници: Влада Републике Ср-

пске, Републичка управа цивилне заштите. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

46. Процјена штете настале усљед 

елементарне непогоде на нивоу општине 

Петрово. 
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Извршиоци задатка: општина Пе-

трово. 

Учесник: штаб за ванредне ситу-

ације ако је активиран. 

Рок: у складу са процјеном си-

туације. 

47. Предузимање мјера на санацији 

посљедица и опоравку од елементарне 

непогоде и пружање помоћи угроженим са 

нивоа општине у складу са могућностима 

општине Петрово. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесник: угрожени субјекти. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

VI. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИ-

ЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
 

48. О реализацији задатака из овог 

плана извршиоци задатака су дужни до 10. 

децембра 2016. године доставити извјештај 

са приједлогом мјера Одјељењу за општу 

управу општине Петрово које ће упознати 

Начелника општине о реализацији зада-

така. 
 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

49. Извршиоци задатка утврђени 

овим планом дужни су, у оквиру својих 

надлежности реализовати и друге задатке 

из домена заштите и спасавања од поплава 

кроз све фазе: превентива, одговор и 

опоравак, а који ће за резултат имати спре-

чавање настанка или ублажавање посље-

дица елементарне непогоде изазване по-

плавом. 

50. Овај план ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења и објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Пе-

трово“, а доставиће се у писаној форми 

извршиоцима и учесницима у извршењу 

задатака. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-109/16 

Датум: 31.03.2016.  
_______________________________________________________ 

19.  

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 88. и чланом 89. Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став (3). Закона о лока-

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

услуга: „Измјена дијела регулационог 

плана – „Пословна зона Сочковац““ 

 

Члан 1. 

Јавна набавка услуга: „Измјена ди-

јела регулационог плана – „Пословна зона 

Сочковац“ се уврштава у план јавних на-

бавки општине Петрово за 2016. годину. 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-84/16 

Датум: 28.03.2016.  
_______________________________________________________ 

20.  

На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), члана 88. те 

члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број  39/14), сходно члану 72. став 3. Зако-

на о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те 

члану  57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Измјена дијела регулационог плана 

„Пословна зона Сочковац“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступка  

јавне набавке услуга: „Измјена дијела ре-

гулационог плана „Пословна зона Сочко-

вац“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача извршиће 

се путем конкурентског захтјева, у складу 

са  одредбама  Закона  о  јавним набавкама 
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Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским 

актима из области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 6.837,60  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 8.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016. годину, са конта 513 718 – Издаци 

за нематеријалну непроизведену имовину 

– измјена дијела регулационог плана „По-

словна зона Сочковац“. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе 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: 02-014-7-85/16 

Датум: 29.03.2016.  
_______________________________________________________ 

21.  

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

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

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова: 

„Одржавање улазног пута у амбуланту у 

МЗ Какмуж“ број 02-014-7-83/16 од 

23.03.2016. године 
 

Члан 1. 

„Озренпројект“ д.о.о. Петрово, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке рaдова: „Одржавање 

улазног пута у амбуланту у МЗ Какмуж“ 

 

број 02-014-7-83/16 од 23.03.2016. године. 

 

Члан 2. 

Уговор за јавну набавку рaдова: 

„Одржавање улазног пута у амбуланту у 

МЗ Какмуж“ закључиће се у најкраћем 

могућем року од дана када је  понуђач 

обавјештен о избору најповољнијег изво-

ђача радова. 

 

Члан 3. 

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 радова 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 „Озренпројект“ д.о.о. Петрово . 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 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 посту-

пак., сходно члану 97 . Закона о јавним на-

бавкама („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 изјављу- 
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је 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 зако-

ном, а најкасније у року од једне године од 

дана закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-87/16 

Датум: 31.03.2016.  
_______________________________________________________ 

22.  

На основу члана члана 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 101/04, 42/05 и 

118/05), и члана 118. Закона о уређењу 

простора и грађењу ("Службени гласник 

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

3/16), Начелник општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Стручни надзор над извођењем 

радова на „Санацији локалних путева“, 

повјерава се Мири Васић Тодоровић, 

дипл.инж.грађ. из Добоја са лиценцом број  

FL-1207/14. 
  

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 
 

III 

У току вршења надзора над изво-

ђењем радова, од стручног надзора се 

очекује да се придржава:  

Плана управљања животном среди-

ном  -Прилог 1.  

Плана праћења животне средине  

 -Прилог 2.          као и да попуњава  

Листу за провјеру    

 -Прилог 3. 

а све у складу са урађеним ЕСМФ доку-

менту. 
 

Документи у прилогу су саставни 

дио одлуке. 
 

IV 

По завршетку грађења објекта из 

члана I ове одлуке,  Надзорни орган ће 

сачинити и Општини Петрово доставити 

извјештај о извршеном  надзору над изве-

деним радовима. 
 

V 

 Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 
 

VI 

 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: 02-014-1-103/16 

Датум: 05.04.2016.  
_______________________________________________________ 

23.  

На основу члана члана 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 101/04, 42/05 и 

118/05), и члана 118. Закона о уређењу 

простора и грађењу ("Службени гласник 

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

3/16), Начелник општине Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 
 

I 

Стручни надзор над извођењем ра-

дова на „Санацији централног трга са 

одоводњом атмосферских вода“ тј. за ва-

њско уређење око Дома културе у Петро-

ву, повјерава се Мири Васић Тодоровић, 

дипл.инж.грађ. из Добоја са лиценцом број  

FL-1207/14. 
  

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 

 

III 

У току вршења надзора над извође-

њем радова, од стручног надзора се оче-

кује да се придржава:  

Плана управљања животном среди-

ном  -Прилог 1.  
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Плана праћења животне средине  

 -Прилог 2.          као и да попуњава  

Листу за провјеру    

 -Прилог 3. 

а све у складу са урађеним ЕСМФ доку-

менту. 
 

Документи у прилогу су саставни 

дио одлуке. 
 

IV 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним радо-

вима. 
 

V 

 Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 
 

VI 

 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: 02-014-1-104/16 

Датум: 05.04.2016.  
_______________________________________________________ 

24.  

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике Ср-

пске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број:121/12, 52/14 и 103/15)  и члана 

57. Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                   

2.550,00 KM 

на конто 412510-Текуће одржавање 

зграда                                                      

2.150,00 КМ 

на конто 511297-Издаци за инвести- 

 

ционо одржавање-улазни пут у Амбуланту 

у МЗ Какмуж  400,00 КМ  (организациони 

код 00380130), период  април  2016. годи-

не. 
        

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: 02-014-1-111/16 

Датум: 07.04.2016.  
_______________________________________________________ 

25.  

           На основу члана 43. и 72. став 3.  За-

кона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске» број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са тачком  

ІV. Меморандума о разумијевању број: 02-

014-6-25/16 од 09.03.2016. године, те  Ста-

тута општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), Начелник  општине Петрово, 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И 

ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

І 

 Именује се Радна група за израду 

Процјене угрожености од елементарне не-

погоде и друге несреће на подручју општи-

не Петрово (у даљем тексту: Процјена 

угрожености) у саставу: 

 1. Озрен Петковић, Начелник 

општине Петрово, 

 2. Жељко Ђурић, Начелник Одјеље-

ња за привреду и финансије, 

 3. Мира Катанић, Начелник Одјеље-

ња за просторно уређење и стамбено-ко-

муналне послове, 

 4. Јулијана Иличић, Начелнк Одје-

љења за општу управу, 

 5. Драган Петковић, Самостални 

стручни сарадник за заштиту и спашавање, 
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 6. Владо Симић, Одјељење за при-

вреду и финансије, 

 7. Драган Стефановић, ЈКП „Вода“ 

Петрово, 

 8. Душко Петровић, ЈЗУ Дом здра-

вља „Озрен“ Петрово, 

 9. Душан Цвијановић, СШЦ „Пе-

трово“ Петрово, 

 10. Марица Никић, ОО Црвени крст 

Петрово, 

 11. Владимир Накић, Центар за со-

цијални рад Петрово, 

 12. Горан Јовановић, Удружење за 

помоћ дјеци са посебним потребама. 

 

ІІ 

 Задатак Радне групе из тачке І. овог 

рјешења јесте да у складу са потписаним 

Меморандумом о разумијевању број: 02-

014-6-25/16 од 09.03.2016. године са орга-

низацијом „World Vision“ у Босни и Херце-

говини, примјењујући одредбе Уредбе о 

садржају и начину израде плана заштите 

од елементарне непогоде и друге несреће 

изврши израду документа Процјене угро-

жености од елементарне непогоде и друге 

несреће на подручју општине Петрово. 

 

ІІІ 

Ово Рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-12/16 

Датум: 14.04.2016.  
_______________________________________________________ 

26. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14-Пречишћени текст), наче-

лник  општине Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИ-

МОПРЕДАЈУ НЕКРЕТНИНА У К.О. 

КАРАНОВАЦ 
 

Члан 1. 

 Именује  се  комисија  за примопре- 

 

дају некретнина у к.о. Карановац у са-

ставу: 

 1. Небојша Трифковић, предсједник 

комисије, 

 2. Јелена Илић, члан комисије, 

 3. Жељка Илић, члан комисије. 

 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да, записнички 

изврши предају некретнина у к.о. Карано-

вац, које су предмет продаје „Јатопродукт“ 

д.о.о. Карановац по одлуци Скупштине 

општине Петрово, број 01-022-96/15 од 

17.12.2015. године. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном   

доношења, а иста ће бити објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-112/16 

Датум: 15.04.2016.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), те члана 88. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те чла-

ну  57. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 7/14), На-

челник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке ра-

дова: „Изградња уличне расвјете на Тргу 

Немањића“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступка  

јавне  набавке  радова  „Изградња уличне 

расвјете на Тргу Немањића“ по други пут. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског захтјева, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14), те оста-

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 
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Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 15.555,55  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи  18.200,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016. годину, са конта 511 134 – Издаци 

за изградњу уличне расвјете на Тргу 

Немањића. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе 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: 02-014-7-124/16 

Датум: 27.04.2016.  
_______________________________________________________ 

28. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике Ср-

пске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12, 52/14 и 103/15)  и члана 

57. Статута општине ( „Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

700,00 KM 

на конто 511134-Издаци за ограђи-

вање гробља у МЗ Калуђерица 700,00 КМ 

(организациони код 00380130), период  мај 

2016. 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: 02-014-1-139/16 

Датум: 03.05.2016.  
_______________________________________________________ 

29. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:121/12, 52/14 и 103/15) и чла-

на 57. Статута општине ( „Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), наче-

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

3.000,00 KM 

на конто 412992-Расходи по основу 

чланарина (Ватрогасни савез РС) 3.000,00 

КМ (организациони код 00380130), период  

мај 2016. 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: 02-014-1-140/16 

Датум: 03.05.2016.  
_______________________________________________________ 

30. 

    На основу члана 13. Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

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

члану  72. Став 3.  Закона о локалној само- 
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управи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у смислу 

члана 57. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник oпштине Петрово“, број 

7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем конкуре-

нтског позива: „Изградња уличне расвјете  

на Тргу Немањића“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача радова путем 

конку-рентског позива: „Изградња уличне 

ра-свјете на Тргу Немањића“ у следећем 

саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, ди-

пл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. еконо-

миста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

09.05.2016. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.       

   

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења,   а    биће   објављено   у   „Слу- 

 

 

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-130/16 

Датум: 03.05.2016.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. За-

кона о буџетском систему Републике Ср-

пске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12, 52/14 и 103/15)  и члана 

57. Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

224,00 KM 

на конто 511134-Издаци за приба-

вљање осталих објеката 224,00 КМ  (орга-

низациони код 00380130), период  мај 

2016. 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: 02-014-1-147/16 

Датум: 06.05.2016.  
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 60. став 2. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 89/13), члана 9. 

Одлуке о локалним путевима и улицама 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 5/07) начленик општине Петрово 

доноси 
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О Д Л У К У 

О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ 

САОБРАЋАЈА 

 

Члан 1. 

 Привремено се забрањује саобраћај 

за сва возила дана 11.05.2016. године у 

периду од 09,00-13,00 часова пут Петрово-

Брезици, на дионици од Озренског моста 

до Орловог језера, због извођења радова. 

 

Члан 2. 

 Саобраћај ће се одвијати наизмје-

нично сваких 45 минута из оба смјера. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а бит ће објављена у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-150/16 

Датум: 10.05.2016.  
_______________________________________________________ 

33. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a у 

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Изградња уличне расвјете на Тргу Нема-

њића“ број: 02-014-7-125/16 од 28.04. 

2016. године, понуђачу под називом 

„Work“ д.о.о. Бијељина. 

 

Члан 1. 

„Work“ д.о.о. Бијељина, изабран  је 

као најповољнији понуђач у поступку ја-

вне набавке радова: „Изградња уличне рса-

свјете на Тргу Немањића“ број: 02-014-7-

125/16 од 28.04.2016. године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова: 

„Изградња уличне рсасвјете на Тргу Нема- 

 

њића“ број: 02-014-7-125/16 од 28.04.2016. 

године, приспјеле су 4 (четири) благо-

времене понуде. 
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Изградња уличне рсасвјете на Тргу Не-

мањића“, закључиће 10 дана након што су 

сви понуђачи обавјештени о избору најпо-

вољнијег понуђача, под условом да „Work“ 

д.о.о. Бијељина, као најуспјешнији пону-

ђач у овом поступку јавне набавке радова, 

у року од 5 (пет) дана од дана када буде 

обавјештен о избору најуспјешнијег пону-

ђача достави сва документа тражена тенде-

рском документацијом у поступку јавне 

набавке радова: „Изградња уличне рса-

свјете на Тргу Немањића“ број: 02-014-7-

125/16 од 28.04.2016. године. 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом у остављеном 

року, Комисија предлаже Уговорном орга-

ну, 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 „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

 

  Поступак јавне набавке радова 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 На-

челнику општине Петрово, да се као на-

јуспјешнији понуђач изабере „Work“ д.о.о. 

Бијељина. 

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 наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 
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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 

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

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак, 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, еле-

ктронским путем, ако је електронско сре-

дство дефинисано као начин комуникације 

у тендерској документацији, или пре-

порученом поштанском пошиљком. Жалба 

се подноси у довољном броју примерака, а 

који не може бити мањи од три, како би 

могла бити уручена квалификованом ка-

ндидату 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 најпо-

вољнијег понуђача у смислу члана 101. 

став 5. Закона о јавним набавкама БиХ 

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

сније 30 дана по сазнању да је уговор за-

кључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14).  
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-133/16 

Датум: 11.05.2016.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 8. став 3. Одлуке о изврше-

њу буџета општине Петрово за 2016. го-

дину („Службени гласник општине Петро-

во“ број 10/15) и члана 57. Статута општи-

не Петрово ( „Службени гласник општине 

Петрово“  број  7/14),  начелник   општине 

 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 1.500,00 КМ, како 

слиједи: 

          са конта  412937 - Расходи за бруто 

накнаде по уговору о дјелу  200,00 КМ 

          са конта 412938-Расходи за бруто 

накнаде за прив.и повр. послове 300,00 КМ 

          са конта 412979-Расходи по основу 

осталих доприноса  1.000,00 КМ 

          на конто 415217- Текући грант КУД 

„Озрен“ Кртова  1.500,00 КМ период  мај 

2016. 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: 02-014-1-151/16 

Датум: 13.05.2016.  
_______________________________________________________ 

35. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05 

118/05 и 98/13) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), и члана 2. Одлуке о органи-

зацији „Озренског планинарског маратона 

2016“ („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 2/16) Начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА „ОЗРЕНСКОГ ПЛАНИНАР-

СКОГ МАРАТОНА 2016“  

 

І 

 Именује се Организациони одбор за  
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провођење манифестације „Озренског пла-

нинарског маратона 2016“  у саставу: 

1. Озрен Петковић - предсједник, 

2. Миломир Васић - замјеник пре-

дсједника, 

3.Синиша Томић - члан, 

4. Зоран Стјепановић - члан, 

5. Младен Томић - члан, 

6. Владо Симић - члан, 

7. Мира Катанић - члан, 

8. Жељко Ђурић - члан, 

9. Јулијана Иличић - члан, 

10. Раденко Благојевић - члан, 

11. Драган Петковић - члан, 

12. Дражен Ђурић - члан, 

13. Мирјана Арсенић - члан, 

14. Јелена Илић - члан, 

15. Небојша Трифковић - члан, 

16. Радмила Самарџић - члан, 

17. Вања Јосиповић - члан, 

18. Драган Стефановић - члан, 

19. Мира Максимовић - члан, 

20. Слађана Лазаревић - члан, 

21. Миленко Петковић - члан, 

22. Владимир Накић - члан, 

23. Зоран (Бошко) Васић - члан, 

24. Бошко Васић - члан, 

25. Горан Јовановић - члан, 

26. Мирослав Спасић - члан, 

27. Мирослав Видаковић - члан, 

28. Јеленко Недељковић - члан, 

29. Светислав Радић - члан, 

30. Небојша Михајловић - члан, 

31. Анђелко Шешлак - члан, 

32. Слободан Радељић - члан. 

 

ІІ 

 Задатак Одбора из тачке І. овог рје-

шења јесте да организује, проведе, меди-

јски и финансијски пропрати мани-

фестацију „Озренски планинарски маратон 

2016“ која ће се одржати на простору пла-

нине Озрен у дане 03., 04. и 05. јуна 2016. 

године. 

 

ІІІ 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и биће објављено у 

 

 „Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-13/16 

Датум: 18.04.2016.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 43. алинеја 8. За-

кона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 57. Статута 

општине Петрово – пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Начелник општине Петрово до-

носи 
 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГА-

НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

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: 5/13, 6/13, 

2/14, 3/14, 10/14 и 1/15) у члану 7. тачка 

2.4. „Самостални/Виши стручни сарадник 

за инфраструктуру“ у дијелу „Број извр-

шилаца“, ријечи: „1/2 (Једна половина)“ 

замјењују се ријечју „1 (Један)“ извр-

шилац“.  
 

Члан 2. 

 У члану 7. тачка 2.6. „Комунални 

полицијац“ у дијелу „Број извршилаца“ 

ријечи: „1 (Један извршилац) и ½ (Једна 

половина)“ замјењују се ријечима: „1 

(Један) извршилац“. 
 

Члан 3. 

 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: 02-014-1-154/16 

Датум: 16.05.2016.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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