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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 6  Петрово,  20.10.2015. године          Година: XXІІІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 7/14), чла-

на 12. Одлуке о општинским наградама и 

признањима («Службени гласник општине 

Петрово» број 7/04. и 7/07), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 03.10.2015. године донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА 

И ПРИЗНАЊА У 2015. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

 Поводом Крсне славе општине Пе-

трово Михољдан и Дана општине 12. 

октобар, као израз захвалности за више-

годишњи рад, допринос у развоју радне и 

животне средине, развоју и постојаности 

општине Петрово и друге активности у 

свим областима живота и рада на подручју 

општине Петрово, у 2015. години додје-

љују се следеће општинске награде и при-

знања: 
 

I – ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ПЕ-

ТРОВО 

1. UNDP - United Nations Develo-

pment Programme in 

Bosnia and Herzegovina 
 

II- ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ПЕ-

ТРОВО ''МИХОЉСКО ЉЕТО '': 

    1. Црвени крст Републике Српске. 
 

III – ОБЛАСТ  ПРИВРЕДЕ, ШУ-

МАРСТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

3.1. Златна значка општине Пе-

трово: 

    1. Саво Ружојчић,  

    ''Геокоп'' д.о.о. Дервента. 

  3.2. Сребрена значка општине Пе-

трово: 

     1. Ненад Андрић,  

    ''Лигнум'' A&M д.о.о. Карановац. 

 
 

3.3. Писмена похвала: 

1. Нико Симић,  

    ''Никица пром'' д.о.о. Бољанић, 

2. Дејан Благојевић,  

     ''Eurocorp'' d.o.o. Doboj. 

 

IV – ОБЛАСТ  ДРУШТВЕНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ (образовање, култура, 

спорт, здра-вство и др.) 

 

4.1.Сребрена значка општине Пе-

трово: 

    1. Радић (Мирослав) Свјетлана из 

Кртове. 
 

4.2.Новчана награда у износу од 

100,00 КМ. 

    1. Војислав (Драгиша) Илић из 

Калуђерице, 

    2. Срђан (Славиша) Стјепановић из 

Какмужа,  

    3. Марија (Мићо) Марјановић из 

Порјечине, 

    4. Срђан (Стјепан) Дујковић из 

Петрова, 

    5. Теодора (Младен) Ристић из 

Петрова. 
 

    4.3.Писмена похвала: 

    1. Светислав (Мирослав) Радић из 

Кртове, 

    2. Бојан Васиљевић из Какмужа, 

   3. Црвени крст Републике Српске 

               Општинска организација Црвеног 

крста Петрово, 

    4. Славиша Протић из Карановца, 

    5. Артиљеријски батаљон Добој. 

 

Члан 2. 

Награде и признања из члана 1. ове 

одлуке биће уручени на свечаној сједници 

Скупштине општине Петрово у мјесецу 

октобру 2015. године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 
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«Службеном гласнику општине Петрово» 

и на огласној табли општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-74/15 

Датум: 03.10.2015.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 62. и 66. став 2. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 71/12 и 52/14), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 7/14), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 19.10. 

2015. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ 

ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

ОКВИРУ КОМПОНЕНТЕ 2Б „ПРОЈЕКАТ 

ХИТНОГ ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА“ 

                   

Члан 1. 

        Одобрава се дугорочно кредитно за-

дужење општине Петрово за санацију и 

реконструкцију локалне инфраструктуре у 

оквиру компоненте 2Б „Пројекат хитног 

опоравка од поплава“, под истим условима 

под којима је Свјетска банка –Међунаро-

дна асоцијација за развој одобрила Репу-

блици Српској. 
 

Члан 2. 

     Одобрава се дугорочно кредитно за-

дужење у износу до 117.550,00 СДР, што је 

еквивалент до 285.600,00 КМ (словима: 

двјестоосамдесетпетхиљадашесто и 00/100 

КМ), на дан 13.10.2015. године. 

     Кредитно задужење односи се на: 

1. Санацију горње подлоге-колово-

зног застора локални пут Карановац-Гра-

чаница (Л1 локални пут I реда), 

2. Санацију централног трга са 

одводњом атмосферских вода, 

3. Санацију локалног пута (Л6  ло-

кални пут I реда), Петрово-Порјечина-

Кртова и 

4. Санацију локалног пута (Л25/47 

локални пут III / IV реда), Томићи-Среди-

на-Волујак-Чавчиновац/Ивановићи (МЗ 

Какмуж). 

    Отплата кредита вршиће се из Буџе-

та општине Петрово. 
 

Члан 3. 

    Услови Свјетске банке-Међунаро-

дне асоцијације за развој, који су одобрени 

Републици Српској у вези камате и оста-

лих трошкова задужења су: 

- каматна стопа: 1,25 % годишње, 

- сервисни трошак: 0,75 % годишње 

на повучени износ кредита и 

- комисиона провизија: до 0,50 % 

годишње на одобрена, а неповучена сре-

дства. 
 

Члан 4. 

       Услови Свјетске банке-Међунаро-

дне асоцијације за развој, који су одобрени 

Републици Српској у вези рока доспијећа и 

услова отплате задужења су: 

- рок отплате до 25 година и 

- период одгоде плаћања до пет 

година урачунат у рок отплате. 
 

Члан 5. 

     Начин осигурања отплате дуга регу-

лисаће се уговором о под-кредиту између 

Министарства финансија Републике 

Српске и општине Петрово, давањем бја-

нко потписаних и овјерених налога за 

плаћање са изјавом о блокади рачуна и 

бјанко потписане и овјерене мјенице са 

мјеничном изјавом. 
 

Члан 6. 

       Коефицијент сервиса дуга износи 

9,9 % дуга који доспијева за отплату. По 

предложеном дугу и цјелокупном доспје-

лом неизмиреном постојећем дугу, у било 

којој наредној години, није већи од 18 % 

остварених редовних прихода у претходној 

фискалној години.  

       Министарство финансија може 

издати сагласност иако износи који до-

спијевају за отплату, по предложеном дугу 

и  цјелокупном неизмиреном постојећем 

дугу, у било којој наредној години прелазе 

ограничења из члана 59. став 1. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републи-

ке Српске, само у случају када се сагла-

сност тражи за задужење које се односи на 

финансирање санације штета из Јединстве-

ног регистра штета прописаног Законом о 

Фонду солидарности за обнову Републике 

Српске. 
 

Члан 7. 

      Општина Петрово на дан доношења 
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ове одлуке нема доспјелих и неизмирених 

обавеза по основу пореза и доприноса. 
 

Члан 8. 

      Задужује се Одјељење за привреду 

и финансије Општинске управе општине 

Петрово да прибави сагласност Министар-

ства финансија Републике Српске за пре-

дметно задужење, сходно важећим зако-

нским прописима. 
 

Члан 9. 

      Овлашћује се Начелник општине 

Петрово, да у име општине Петрово, 

потпише уговор о под-кредиту са Мини-

старством финансија Републике Српске и 

обезбиједи одговарајуће инструменте обе-

збјеђења. 
 

Члан 10. 

      Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-75/15 

Датум: 19.10.2015.  
_______________________________________________________ 

3. 

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 роба путем конкурентског 

захтјева: „Набавка канцеларијског матери-

јала за потребе Општинске управе општи-

не Петрово у 2015.години“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем конкуре-

нтског захтјева: „Набавка канцеларијског 

материјала за потребе Општинске управе 

општине Петрово у 2015. години“ у сле-

дећем саставу: 

1. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Мирјана Арсенић, дипл. еконо-

миста, 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 

07.09.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама 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: 02-014-7-112/15 

Датум: 02.09.2015.  
_______________________________________________________ 
  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 самоупра-ви 

(„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 уврштавању поступка јавне набавке ра-

дова: „Извођење радова на мосту на ријеци 

Јадрини (Ковачев мост)“ у план јавних на-

бавки општине Петрово за 2015.годину. 
 

Члан 1. 

Јавна  набавка  радова:  „Извођење  
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радова на мосту на ријеци Јадрини (Ко-

вачев мост)“ се уврштава у план јавних 

набавки општине Петрово за 2015. 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: 02-014-7-113/15 

Датум: 03.09.2015.  
_______________________________________________________ 
  5. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о ло-

калној 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 

радова: „Извођење радова на мосту на 

ријеци Јадрини (Ковачев мост)“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Извођење радова на 

мосту на ријеци Јадрини (Ковачев мост)“  
 

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 3.863,25 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 4.520,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2015.годину, са конта број: 511 

133 –Издаци за прибављање моста на 

ријеци Јадрини (Ковачев мост). 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

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: 02-014-7-114/15 

Датум: 03.09.2015.  
_______________________________________________________ 
 6. 

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), 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 услуга путем директног 

споразума: „Израда плана заштите од по-

жара на подручју општине Петрово“ . 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најповољ-

нијег добављача услуга путем директног 

споразума: „Израда плана заштите од по-

жара на подручју општине Петрово“ у сле-

дећем саставу: 

1.  Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

предсједник  

 Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Мира Кататнић, 

дипл.правник 

3. Јелена Илић, дипл.правник, члан  
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Замјенски члан: Весна Петровић, ди-

пл.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 

17.09.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама 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: 02-014-7-130/15 

Датум: 17.09.2015.  
_______________________________________________________ 
            7.                       

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), 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. гла-

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

лник општине Петрово,    д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка саобраћајних знакова“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка саобраћајних 

знакова“  
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће 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 1.200,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 1.404,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2015. годину, са конта број: 511 

137–Издаци за прибављање осталих са-

обраћајних знакова. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

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: 02-014-7-135/15 

Датум: 18.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           8. 

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 самоупра-ви 

(„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 уврштавању поступка јавне набавке 

рoба: „Набавка саобраћајних знакова“ у 

план јавних набавки општине Петрово за 

2015. годину. 
 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Набавка са-

обраћајних знакова“ се уврштава у план 

јавних набавки општине Петрово за 2015. 

годину 
  

Члан 2. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном 
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доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-134/15 

Датум: 18.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           9. 

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,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Израда плана заштите од пожара на 

подручју општине Петрово“ 
 

Члан 1. 

„В – З - Заштита“ д.о.о. Бања Лука, 

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке услуга путем ди-

ректног споразума: „Израда плана заштите 

од пожара на подручју општине Петрово“ 

број: 02-014-7-126/15 од 10.09.2015. године 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Израда плана заштите од пожара на по-

дручју општине Петрово“ закључиће у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најповољни-

јег добављача роба. 

 

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 услуга про-

веден 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 „В – З - Заштита“ д.о.о. Бања Лука. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Сваки до-

бављач који има легитиман интерес за 

конкретан уговор  о јавној набавци  и који 

сматра да је Уговорни орган у току  по-

ступка прекршио једну или више одредби 

Закона о јавним набавкама БиХ  или по-

дзаконских аката донесених на основу ње-

га има право уложити Жалбу на поступак., 

сходно члану 97. Закона о јавним наба-

вкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

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

најкасније 30 дана по сазнању да је уговор 

закључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

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

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-132/15 

Датум: 18.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           10. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
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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,    д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Израда Плана заштите од пожара на 

подручју општине Петрово“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга: „Израда Плана за-

штите од пожара на подручју општине 

Петрово“. 
 

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 4.500,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 5.265,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2015.годину, са конта број: 

513 718 – Израда плана заштите од пожара 

на подручју општине Петрово. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

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: 02-014-7-122/15 

Датум: 09.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           11. 

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,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Извођење радова на мосту на ријеци 

Јадрини (Ковачев мост)“ 
  

Члан 1. 

„Грађ -Промет“ д.о.о из Добоја, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке радова путем дире-

ктног споразума: „Извођење радова на мо-

сту на ријеци Јадрини (Ковачев мост)“ 

број: 02-014-7-115/15 од 04.09.2015. годи-

не. 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Извођење радова на мосту на ријеци Ја-

дрини (Ковачев мост)“ закључиће у најкра-

ћем могућем року од дана када је  понуђач 

обавјештен о избору најповољнијег доба-

вљача роба. 
 

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 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 ја-

вне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Грађ -Промет“ д.о.о из Добоја. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

Закона 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 инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  
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поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити Жалбу на по-

ступак., сходно члану 97 . Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 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: 02-014-7-124/15 

Датум: 09.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           12. 

    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 гла-

сник oпштине Петрово“, број 7/14), Наче-

лник 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: „Извођење радова на мосту на 

ријеци Јадрини (Ковачев мост)“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем путем 

директног споразума: „Извођење радова на 

мосту на ријеци Јадрини (Ковачев мост)“ у 

следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл . економиста, 

предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

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 

09.09.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама 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: 02-014-7-121/15 

Датум: 09.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           13. 

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 
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О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка канцеларијског материјала за по-

требе Општинске управе општине Петрово 

у 2015.години“  број 02-014-7- 110 /15 од 

25.08.2015.године, понуђачу под називом 

„Примапром“ д.о.о. из Бања Луке 
 

Члан 1. 

„Примапром“ д.о.о. из Бања Луке, 

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке роба путем конку-

рентског захтјева: „Набавка канцелари-

јског материјала за потребе Општинске 

управе општине Петрово у 2015. години“  

број 02-014-7-110/15 од 25.08.2015. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем конкурентског захтјева: „Набавка ка-

нцеларијског материјала за потребе 

Општинске управе општине Петрово у 

2015. години“ број 02-014-7-110/15 од 

25.08.2015. године, приспјеле су 4 (четири) 

благовремене понуде. 
 

Члан 3. 

Оквирни споразум, те Уговор о 

јавној набавци роба: „Набавка канце-

ларијског материјала за потребе Општи-

нске управе општине Петрово у 2015. 

години“  закључиће 10 дана након што су 

сви понуђачи обавјештени о избору најпо-

вољнијег понуђача, под условом да „При-

мапром“ д.о.о. из Бања Луке, као најуспје-

шнији понуђач у овом поступку јавне 

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

дана када буде обавјештен о избору 

најуспјешнијег понуђача достави сва до-

кумента тражену тендерском документа-

цијом у поступку јавне набавке роба путем 

конкурентског захтјева „Набавка канцела-

ријског материјала за потребе Општинске 

управе општине Петрово у 2015.години“  

број 02-014-7- 110 /15 од 25.08.2015. 

године. Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа у остављеном 

року, у складу са чланом 72. став (3) Зако-

на о јавним набавкама Босне и Херцего-

вине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14) Комисија предлаже Уговорном 

органу да Уговор додјели оном 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 роба прове-

ден 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 најуспјешнији понуђач 

изабере „Примапром“ д.о.о. из Бања Луке. 

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. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак, сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). Жалба се подноси  Уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми 

директно, електронским путем, ако је 

електронско средство дефинисано као на-

чин комуникације у тендерској докуме-

нтацији, или препорученом поштанском 

пошиљком. Жалба се подноси у довољном 

броју примерака, а који не може бити ма-

њи од три, како би могла бити уручена 

квалификованом кандидату или изабраном 

понуђачу, као и другим странкама у по-

ступку. 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 да-

на када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим зако-

ном, а најкасније у року од једне године од 
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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: 02-014-7-119/15 

Датум: 09.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           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), 

Наче-лник 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 рoба путем директног спо-

разума: „Набавка собраћајних знакова“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем директног 

споразума: „Набавка собраћајних знакова“ 

у следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста, 

предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јулијана Иличић, ди-

пл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл. правник, 

члан  

4. Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

5. 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 

25.09.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама 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: 02-014-7-138/15 

Датум: 22.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           15. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 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 

радова: „Изградња мокрог чвора у 

просторијама МЗ Порјечина“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Изградња мокрог 

чвора у просторијама МЗ Порјечина“  

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14), Прави-

лником 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 4.273,50 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 5.000,00 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 
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Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2015. годину, са конта број: 

511 221 – Издаци за инвестиционо одржа-

вање канцеларијских објеката – МЗ Порје-

чина. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

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: 02-014-7-140/15 

Датум: 22.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           16. 

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,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке рa-

дова: „Изградња мокрог чвора у простори-

јама МЗ Порјечина“ у план јавних набавки 

општине Петрово за 2015. годину. 

 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Изградња 

мокрог чвора у просторијама МЗ Порје-

чина“ се уврштава у план јавних набавки 

општине Петрово за 2015. 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: 02-014-7-139/15 

Датум: 22.09.2015.  
_______________________________________________________ 
  

 

17. 

    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 гла-

сник oпштине Петрово“, број 7/14), Наче-

лник 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 рaдова путем директног спо-

разума: „Изградња мокрог чвора у 

просторијама МЗ Порјечина“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем дире-

ктног споразума: „Изградња мокрог чвора 

у просторијама МЗ Порјечина“ у следећем 

саставу: 

1.  Младен Томић, дипл. економиста, 

предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2.  Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл.правник 

3.  Жељко Ђурић, дипл.правник, 

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 

29.09.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине 

Петрово.   
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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: 02-014-7-141/15 

Датум: 23.09.2015.  
_______________________________________________________ 
           18. 

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. 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), На-

челник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала, 

меса, хљеба, пита и ћевапа за потребе 

кухиње Општиснке управе општине 

Петрово за 2015. годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка разних пре-

храмбених артикала, меса, хљеба, пита и 

ћевапа за потребе кухиње Општиснке 

управе општине Петрово за 2015.годину“. 
 

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 по-

дзаконским актима из области јавних на-

бавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 37.001,70 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 43.292,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2015. годину на конту 411 221 – Расходи 

за накнаде за топли оброк, те на конту 412 

941 – Расходи по основу репрезентације у 

земљи. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

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: 02-014-7-149/15 

Датум: 30.09.2015.  
_______________________________________________________ 

19. 

          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,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Изградња мокрог чвора у просторијама 

МЗ Порјечина“ 
 

Члан 1. 

СУЗГФ „Пејић-грдње“ Сочковац, 

изабран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке радова путем дире-

ктног споразума: „Изградња мокрог чвора 

у просторијама МЗ Порјечина“ број: 02-

014-7-141/15 од 23.09.2015. године 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Изградња мокрог чвора у просторијама 

МЗ Порјечина“ закључиће  у најкраћем мо-

гућем року од дана када је  понуђач оба-

вјештен о избору најповољнијег добављача 

роба. 
 

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 услуга про-

веден  је  у  складу  са  одредбама  Закона о  
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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 СУЗГФ „Пејић-грдње“ Сочковац. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. гла-

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 

законом, а најкасније у року од једне го-

дине 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: 02-014-7-147/15 

Датум: 30.09.2015.  
_______________________________________________________ 

            20. 

    

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 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 роба: 

„Набавка саобраћајних знакова“ 

 

Члан 1. 

  „Про Виа“ д.о.о. Бијељина, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке роба путем директног спо-

разума: „Набавка саобраћајних знакова“ 

број: 02-014-7-136/15 од 21.09.2015. године 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци роба: „На- 

бавка саобраћајних знакова“ закључиће  у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најпово-

љнијег добављача роба. 

 

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 услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере “Про Виа“ д.о.о. Бања Лука. 

 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

спозитиву ове Одлуке. 
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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 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним 

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: 02-014-7-144/15 

Датум: 28.09.2015.  
_______________________________________________________ 

 

21. 

 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о ло-

калној 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 санитарија за потребе Општи-

нске управе општине Петрово у 2015. 

години“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка санитарија за 

потребе Општинске управе општине Пе-

трово у 2015. години“. 
 

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 600,00 КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 702,00 КМ. Средства 

за набавку услуга из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2015. годину, са конта број: 412-

320 –Расходи за материјал за одржавању 

чистоће. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

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: 02-014-7-152/15 

Датум: 02.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 22. 

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. 
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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 санитарија за потребе 

Општинске управе општине Петрово у 

2015. години“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача роба путем дире-

ктног споразума: „Набавка санитарија за 

потребе Општинске управе општине Пе-

трово у 2015. години“ у следећем саставу: 

1.  Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Јулијана Иличић, дипл.правник, 

члан 

Замјенски члан: Мира Катанић, 

дипл. правник,  

3.  Жељко Ђурић, дипл.правник, 

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 

08.10.2015. године у 12:15 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: 02-014-7-154/15 

Датум: 05.10.2015.  
_______________________________________________________ 

 23. 

 

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-Пречишћени текст („Службени гла-

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

лник општине Петрово доноси 

 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕУЗИМАЊУ ПОСЛОВА 

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЗА 

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се обавеза 

Писарнице Општинске управе општине 

Петрово да за потребе ЈУ „Центар за со-

цијални рад“ Петрово преузме и врши по-

слове канцеларијског пословања за њихов 

рачун, у складу са законом и подзаконским 

актима. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се стручни сарадника за 

послове пријемне канцеларије и архиве, да 

од ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово 

преузме и задужи: књиге основне и помо-

ћне евиденције, пријемне штамбиље и пе-

чате, евиденције архивиране документаци-

је те настави вођење свих евиденција за 

њихове потребе 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће обја-

вљена у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-300/15 

Датум: 08.09.2015.  
_______________________________________________________   
 

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) и члана 57. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

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

лник општине Петрово доноси 
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О Д Л У К У 

О УСТУПАЊУ ДИЈЕЛА АРХИВЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЈУ „ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уступа се дио архи-

ве у саставу Општинске управе општине 

Петрово за потребу архивирања и чувања 

документације настале у раду ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Петрово. 
 

Члан 2. 

Овлашћује се стручни сарадника за 

послове пријемне канцеларије и архиве 

Општинске управе општине Петрово да 

одреди и стави на располагање одређени 

дио простора у архиви у сврху смјештања 

архивске књиге и архивираних предмета 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово.  

Послове архивирања и вођења 

архивске књиге из става 1. овог члана и 

даље ће обављати овлашћени службеник 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово. 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће обја-

вљена у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-299/15 

Датум: 08.09.2015.  
_______________________________________________________ 

 25. 

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 57. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14-Пречишћени текст), а у 

складу са чланом 7. Правилника за оства-

ривање права на додјелу пластеника у 

пројекту „Економско оснаживање незапо-

слених особа кроз производњу поврћа у 

пластеницима“ - Петрово 2015 (Службени 

гласник општине Петрово“ број: 5/15) На-

челник општине Петрово доноси 
 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 Именује се комисија задужена за 

спровођење поступка додјеле пластеника 

према Јавном позиву за предају захтјева за 

додјелу пластеника од 100 m
2
 са додатном 

опремом путем суфинансирања, број: 02-

014-2-360/15 од 01.09.2015. године у саста-

ву: 

 1. Небојша Трифковић, предсједник 

комисије, 

 2. Жељка Илић, члан комисије, 

 3. Јелена Илић, члан комисије. 

 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да изврши: 

 - преглед и евидентирање приспје-

лих пријава, 

 - избор и евидентирање кандидата 

који испуњавају услове из Јавног позива, 

 - увиђај на лицу мјеста, 

 - сачињавање ранг листе крајњих 

корисника на основу утврђених критерија 

за бодовање, 

 - и да извјештај о проведеном по-

ступку и ранг листу крајњих корисника 

достави Начелнику општине. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у  Службеном 

гласнику општине Петрово.  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-303/15 

Датум: 10.09.2015.  
_______________________________________________________ 

26. 25   

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-Пречишћени текст („Службени гла-

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

лник општине Петрово доноси 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА У 

ПРОЈЕКТУ „ЦООПП-ПЕТРОВО“ 
 

І. 

 Овим рјешењем именује се проје-

ктни тим у пројекту „ЦООПП-ПЕТРОВО“ 

- Центар за организован откуп и примарну 

прераду пољопривредних производа, ље-

ковитог, ароматичног, зачинског и самони-

клог биља, у саставу: 

 1. Озрен Петковић, Начелник 

општине - координатор пројекта, 
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 2. Владо Симић - члан, 

 3. Невена Петковић - члан, 

 4. Небојша Трифковић - члан. 

 

ІІ. 

 Задаци и активности пројектног ти-

ма из тачке І. овог рјешења биће импле-

ментација пројекта, од апликације, мони-

торинга и на крају евалуације пројекта. 

 

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: 02-014-4-40/15 

Датум: 05.10.2015.  
_______________________________________________________ 

27. 

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 

(„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                                                                     

1.500,00 КМ 

на конто 415217-Помоћи непр.орг.и 

удружењима - КУД „Озрен“ Карановац    

1.500,00 КМ (организациони код 

00380130), период  септембар  2015. годи-

не. 
        

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-305/15 

Датум: 10.09.2015.  
_______________________________________________________ 

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) 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                                                                        

810,00 КМ, 

на конто 412215-Расходи по основу 

утрошка дрвета  400,00 КМ 

на конто 412751-Расходи за адвокатске 

услуге 380,00 КМ 

на конто 415234-Капитални грантови 

вјерским заједницама 30,00 КМ (органи-

зациони код 00380130), период  септембар  

2015. 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: 02-014-1-307/15 

Датум: 10.09.2015.  
_______________________________________________________ 

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) 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                                                                     

640,00 КМ 

на  конто  511137-Издаци  за приба- 
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вљање осталих саобраћајних објеката      

640,00 КМ (организациони код 00380130), 

период  септембар 2015. 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: 02-014-1-308/15 

Датум: 15.09.2015.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општи-

не („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                                                                     

330,00 КМ 

на конто 412322- Расходи за по-

магала за одржавање чистоће                        

330,00 КМ (организациони код 00380130), 

период  септембар 2015.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: 02-014-1-309/15 

Датум: 16.09.2015.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике   Српске“   број   101/04,   42/05,  

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

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14-Пречишћени текст) и 

Програма коришћења подстицајних сре-

дстава за производњу крастваца корни-

шона у 2015. години на подрују општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 4/15), начелник општине Пе-

трово доноси  

     
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Kомисије за спровођење 

“Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корнишо-

на  у  2015.  години,  на  подручју  општине  

Петрово”. 

 

I 

Именује се Комисија за давање 

стручног мишљења у поступку спровођења 

“Програма кориштења  подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2015. години, на подручју општине 

Петрово”.  
 
 

II 

Чланови комисије су: 

1.Трифковић Небојша  – предсје-

дник 

2.Илић Жељка   – члан 

3.Илић Јелена  – члан 

 

III 

Задатак комисије је да проучи за- 

хтјев, изађе на терен, процјени ситуацију и 

документацију достављену уз захтјев и о 

томе сачини записник који ће бити основа 

за издавање рјешења о одобравању новча-

них средстава за сваки случај појединачно. 
 

IV 

Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења и објавиће се у Службеном гла-

снику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-38/15 

Датум: 24.09.2015.  
_______________________________________________________ 

32. 

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 општи-

не ( „Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
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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                                                                     

100,00 КМ 

на конто 516148- Издаци за залихе 

осталог ситног инвентара 100,00 КМ (орга-

низациони код 00380130), период  септе-

мбар 2015. 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: 02-014-1-322/15 

Датум: 25.09.2015.  
_______________________________________________________ 

33. 

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-Пречишћени текст („Службени гла-

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

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава  ЈУ СШЦ Петрово  (организаци-

они код 08150046) у износу од 250,00 КМ, 

како слиједи: 

са конта 412799-Расходи за остале 

стручне услуге                              250,00 КМ    

на конто 412211- Расходи по основу 

утрошка енергије                          113,51 КМ   

на конто 412221-Расходи за услуге 

водовода и канализације                35,10 КМ   

на конто 412222-Расходи за услуге 

одвоза смећа                                    17,50 КМ               

на конто 412231-Расходи за кори-

штење фиксног телефона              45,46 КМ 

на конто 412233-Расходи за кори-

штење интернета                            30,00 КМ                       

на конто 412235-Расходи за РТВ 

претплату 7,50 КМ за мјесец  август 2015. 

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: 02-014-1-323/15 

Датум: 25.09.2015.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана  53. став 1. Закона 

о јавним путевима („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 89/13) и члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14 –пречи-

шћени текст) Начелник општине Петрово 

доноси  
 

О Д Л У К У 

О давању сагласности за предложену трасу 

за израду пројектне документације спојног 

пута оптичким каблом (СПОК)  Н6-

Петрово-ентитетска граница 
 

Члан 1. 

Даје  се  сагласност  АД  „ТЕЛЕКО- 

МУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

Бања Лука („М:тел“ Бања а.д. Лука) да по-

стави оптички кабал – СПОК на траси  Н6-

Петрово-ентитетска граница у путном по-

јасу на локалним и некатегорисаним путе-

вима којима управља општина Петрово, а 

што се односи на катастраске честице и то: 

у к.о. Карановац к.ч. број: 215, 449, 

465, 1223, 1226, 1227, 1228 

у к.о, Сочковац к.ч. број: 1388, 

1439, 1783, 1785, 1465, 1391/8,  као и зе-

мљиште које припада школском дворишту, 

к.ч. број 1356/1 (шк.двориште), 1356/2 (њи-

ва), 1393/5 (пашњаци Барица)  

у к.о. Какмуж   к.ч. број: 546, 575, 

605, 4059,  

За к.ч. број: 4067, 4070 (Л07) 

надлежно је ЈП „Путеви Републике 

Српске“ 

у к.о. Петрово к.ч. број: 633, 1695, 

3445, 3457, 4318 

За к.ч. број: 4311 (Л07) надлежно је 

ЈП „Путеви Републике Српске“ 
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у к.о. Порјечина к.ч. број: 2479/3, 

2480, 2651, 2659 

у к.о. Кртова  к.ч. број: 3009 
 

Члан 2. 

Обавезује се АД „ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања 

Лука да пројектном документацијом пре-

цизира дужину оптичког кабла који се 

поставља у путном појасу и да према 

истом, приликом издавања грађевинске 

дозволе, плати за коришћење путног 

земљишта. 
 

Члан 3. 

Обавезује се АД „ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања 

Лука да ће коришћење земљишта које 

припада путу вршити тако да најмање 

оштећује пут. 

Сви трошкови санирања, поправке 

и накнаде штете проузроковане евенту-

алним оштећењем постојећих подземних 

инсталација падају на терет АД „ТЕЛЕКО-

МУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

Бања Лука.  
 

Члан 4. 

АД „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука има пра-

во користити земљиште за приступ инста-

лацијама изграђеним у путном појасу ради 

вршења послова одржавања, замјене оште-

ћених или уништених дијелова инста-

лација и обављања других послова у циљу 

осигурања континуираног функционисања 

истих. 
 

Члан 5. 

Обавезује се АД „ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања 

Лука да након изведених радова, надле-

жном Одјељењу општине достави ажурну 

геодетску подлогу трасе положеног кабла, 

у супротном Општина не одговара за еве-

нтуална оштећена на инсталацијама при-

ликом редовног одржавања и реконстру-

кције путева. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-321/15 

Датум: 25.09.2015.  
_______________________________________________________ 

35. 

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-

Пречишћени текст („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 400,00 КМ, 

        са конта 415210-Текући грантови 

спортским организацијама  400,00 КМ 

        на конто-412943- Расходи за остале 

непоменуте манифестације  400,00 КМ, пе-

риод  октобар 2015. 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: 02-014-1-326/15 

Датум: 29.09.2015.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 72. став 3.  Закона 

о локалној самоуправи («Службени гла-

сник Републике Српске» број 101/04, 

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

општине („Службени гласник општине 

Петрово“ број 7/14), начелник  општине 

Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за квалитативни и 

квантитативни пријем угља у 2015. години 
 

І 

Именује се Комисија за квалитати-

вни и квантитативни пријем угља у 

следећем саставу: 

1. Дражен Ђурић, предсједник 

2. Горан Јовановић, члан 

3. Јеленко Ђурановић, члан 
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ІІ 

 Задатак чланова комисије је да 

изврши квантитативни и квалитативни 

пријем угља за потребе Општинске управе 

општие Петрово. 

 

ІІІ 

 Комисја је дужна да после сваког 

квантитативног и квалитативног пријема 

угља састави записник о пријему исте. 

 

ІV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-39/15 

Датум: 29.09.2015.  
_______________________________________________________ 

37. 

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 

(„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                                                                     

200,00 КМ 

на конто 516100- Издаци за изгра-

дњу и прибављ.осталих саобр.објеката     

200,00 КМ (организациони код 00380130), 

период  октобар  2015. 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: 02-014-1-327/15 

Датум: 30.09.2015.  
_______________________________________________________ 

38. 

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 

(„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                                                                     

1.000,00 КМ 

на конто 415219-Остале непоменуте 

организације - ЖФК „Слога“ Какмуж-

Петрово 1.000,00 КМ (организациони код 

00380130), период  октобар  2015. 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: 02-014-1-337/15 

Датум: 06.10.2015.  
_______________________________________________________ 

39. 

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 

(„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                                                                     

2.000,00 КМ 

на конто 413911-расходи по основу 

затезних камата 2.000,00 КМ (организа-

циони код 00380130), период  октобар  

2015. године. 



Страна 22 - Број 6    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 20.10.2015. 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: 02-014-1-339/15 

Датум: 07.10.2015.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

40. 

   На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 

101/04, 42/05, 118/05 98/13), члана 57. Статута општине Петрово (Пречишћени текст 

„Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Споразума закљученог између Општине 

Петрово и хуманитарних организација „MAID” и “LDSC“, број: 02/014-6-72/15 од 10.08.2015. 

године, и Правилника за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту “Економско 

оснаживање незапослених особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ Петрово 2015, 

број: 02/014-1-293/15 од 01.09.2015. године, начелник општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У  

О КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ОДАБРАНИХ КАНДИДАТА 

за додјелу пластеника по Јавном позиву 02-014-2-360/15 површине од 100м2  са додатном 

опремом путем суфинансирања

  

Ред.бр. Име и презиме 

кандидата 

Мјесто Број бодова 

1. Митровић Весна Карановац 36 

2. Спасић Слободан Сочковац 33 

3. Драгић Ненад Петрово 33 

4. Недић Мирослав Петрово 32 

5. Стефановић Душан Порјечина 32 

6. Богићевић Славица Какмуж 30 

7. Никић Горан Петрово 29 

8. Гаврић Душан Петрово 29 

9. Радељић Госпа Петрово 29 

10. Ђурановић Слободан  Карановац 28 

11. Чолић Митра Сочковац   28 

12. Лазаревић Маринко Порјечина 27 

13. Недић Анђелко Какмуж 26 

14. Симић Боро  Какмуж 26 

15. Благојевић Гордан Сочковац 24 

16. Остојић Сања Карановац 24 

17. Арсенић Миленко Какмуж 24 

18. Јовић Југослав Какмуж 23 

19. Јеремић Радмила Какмуж 22 

20. Јовић Милисав Какмуж 22 

21. Максимовић Мићо Петрово 22 

22. Лазаревић Обрад Порјечина 21 

23. Живковић Петар Карановац 20 

24. Млађеновић Стојан Сочковац 20 

25. Ђукић Милош Петрово 19 

26. Цвијановић Зоран Калуђерица 19 

27. Тодић Чедо Карановац 19 

28. Ђуричић Гордана Карановац 19 

29. Ђурановић Драгић Какмуж 19 

30. Симић Чедо Какмуж 19 

31. Алексић Петар Какмуж 18 
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32. Полугић Златко Карановац 18 

33. Пејић Милан Калуђерица 17 

34. Мањић Саво Карановац 17 

35. Велимировић Раденко Сочковац 17 

36. Недић Здравко Какмуж 17 

37. Пејић Славиша Калуђерица 16 

38. Јовановић Саво Какмуж 16 

39. Јовановић Светлана Какмуж 16 

40. Стјепановић Јеленко Какмуж 16 

41. Јосиповић Драган Петрово 16 

42. Станишић Гојко Порјечина 15 

43. Ђурановић Радмила Петрово 15 

44. Ерић Радмила Какмуж 15 

45. Голић Верица Петрово 15 

46. Ђукић-Никић Зорица Петрово 14 

47. Гаврић Крсто Какмуж 14 

48. Трипуновић Сретко Кртова 14 

49. Стјепановић Гордана Какмуж 14 

50. Василић Стојан Петрово 14 

51. Васиљевић Миладин Петрово 14 

52. Радић Весна Карановац 13 

53. Стјепановић Госпава Какмуж 11 

54. Васић Марица Сочковац 9 

  

 НАПОМЕНА: 

 Кандидати од редног броја 1 закључно са редним бројем 20 испунили су услове за 

остваривање права на додјелу пластеника на основу критеријума Правилника за остваривање 

права на додјелу пластеника у Пројекту „Економско оснаживање незапослених особа кроз 

производњу поврћа у пластеницима“ Петрово 2015.  

 У случају да неко од одабраних кандидата одустане од суфинансирања 20 % од 

набавке цијене пластеника  и потписивања Уговора, следећи највише бодовани кандидат 

испод црте има предност за додјелу пластеника. 

 Изабрани кандидати потписују Уговор о додјели пластеника, којим ће бити 

регулисана сва остала права и обавезе. 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена  у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-335/15 

Датум: 06.10.2015.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

41. 

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 

(„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 Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), у износу од 

550,00 КМ , како слиједи: 

1. са конта 412922-Расходи по 

основу котизације за семинаре   500,00 КМ 

     на конто 412731-Расходи за услуге 

штампања                                      500,00 КМ 

2. са конта 412234-Расходи за по-

штанске услуге                               50,00 КМ 

     на конто 412614-Расходи по основу 

јавног превоза на сл.путовања     50,00 КМ, 

 период октобар 2015. године. 
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Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-344/15 

Датум: 07.10.2015.  
_______________________________________________________ 

 

42. 

 

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 роба путем конкурентског 

захтјева: „Набавка разних прехрамбених 

артикала, меса, хљеба, пита и ћевапа за по-

требе кухиње Општиснке управе општине 

Петрово за 2015. годину“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем конкуре-

нтског захтјева: „Набавка разних прехра-

мбених артикала, меса, хљеба, пита и ћева-

па за потребе кухиње Општиснке управе 

општине Петрово за 2015. годину“ у сле-

дећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста, 

предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Мира Катанић, 

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 

15.10.2015. године у 12:15 часова у про-

сторијама 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: 02-014-7-155/15 

Датум: 08.10.2015.  
_______________________________________________________ 

43. 

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,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка санитарија за потребе Општи-

нске управе општине Петрово“ 

 

Члан 1. 

СЗТР „Бамби“ Петрово, изабран је 

као најповољнији понуђач у поступку ја-

вне набавке роба путем директног спо-

разума: „Набавка санитарија за потребе 

Општинске управе општине Петрово“ 

број: 02-014-7-153/15 од 05.10.2015. годи-

не. 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка санитарија за потребе Општинске 

управе општине Петрово“ закључиће у 

најкраћем могућем року од дана када је  
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понуђач обавјештен о избору најповољни-

јег добављача роба. 

 

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 услуга про-

веден 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 СЗТР „Бамби“ 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 ди-

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више 

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 кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

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

најкасније 30 дана по сазнању да је уговор 

закључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

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

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

Број: 02-014-7-157/15 

Датум: 09.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 44.  

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 34. Закона о заштити 

од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12), члана 7. Правилника 

о заштити од пожара у згради општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 9/07) и члана 57. Статута 

општине Петрово - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/14) Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ 

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ЗГРАДИ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

ПЕТКОВИЋ ДРАГАН из Какмужа 

запослен у Општинској управи општине 

Петрово на пословима Самосталног стру-

чног сарадника за послове заштите и спа-

шавања, заштите на раду и ватрогаства, 

именује се за одговорно лице за заштиту 

од пожара у згради општине Петрово. 
 

Члан 2. 

Обавезе одговорног лица за заштиту 

од пожара из члана 1. ове одлуке су сље-

деће: 

- да води бригу да у свим просто-

ријама буду отклоњене опасности од изби-

јања пожара, 

- да води рачуна да на свим мје-

стима утврђеним планом заштите од по-

жара буду обезбјеђена планирана про-

тивпожарна средства за спречавање и 

гашење пожара, 

- да се стара да средства и опрема за 

гашење пожара буду спремна за ефикасно 

дејство, 

- да води бригу о благовременој ко-

нтроли исправности противпожарних сре- 
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дстава од стране овлашћених организација, 

- да у случају избијања пожара, 

организује акцију гашења пожара и спа-

савања људи и имовине, 

- да у случају избијања пожара ве-

ћих размјера, хитно обавијести начелника 

општине и ангажује ватрогасну јединицу. 
 

Члан 3. 

Поред обавеза из члана 2. ове Одлу-

ке, одговорно лице дужно је поступати у 

складу са  Правилником о заштити од по-

жара у згради општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

9/07).  
 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука број 02-014-1-

165/10 од 07 07.2010. године („Службени 

гласник општине Петрово“ број 10/10). 
 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-349/15 

Датум: 15.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 45.  

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 

(„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                                                                    

1.400,00 КМ 

на конто 412300- Расходи за 

режијски материјал 1.400,00 КМ (органи-

зациони код 00380130), период  октобар 

2015. 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: 02-014-1-350/15 

Датум: 15.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 46.  

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 извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине 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 840,00 КМ, како 

слиједи: 

      1.  са конта 415210-Текући грантови 

спортским организацијама          600,00 КМ 

           са конта 412739-Расходи за остале 

услуге информисања                    240,00 КМ 

          на конто 412943- Расходи за остале 

непоменуте манифестације        810,00 КМ, 

          на конто 412532-Расходи за текуће 

одржавање канцеларијске опреме 30,00 

КМ период  октобар 2015. 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: 02-014-1-352/15 

Датум: 15.10.2015.  
_______________________________________________________ 
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47.  

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 роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала, 

меса, хљеба, пита и ћевапа за потребе ку-

хиње Општинске управе општине Петрово 

за 2015. годину“ број: 02-014-7-150/15 од 

01.10.2015. године за лот 1 „Набавка ра-

зних прехрамбених артикала за потребе 

кухиње Општинске управе општине Пе-

трово“,   понуђачу    под    називом   СТЗР 

„Бамби“ из Петрова. 

 

Члан 1. 

СТЗР „Бамби“ из Петрова, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке роба путем конкурентског 

захтјева: „Набавка разних прехрамбених 

артикала, меса, хљеба, пита и ћевапа за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово за 2015. годину“ број: 02-014-

7-150/15 од 01.10.2015. године, лот 1 „На-

бавка разних прехрамбених артикала за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово“. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског захтјева: „Набавка 

разних прехрамбених артикала, меса, хље-

ба, пита и ћевапа за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово за 

2015. годину“ број: 02-014-7-150/15 од 

01.10.2015. године, лот 1 „Набавка разних 

прехрамбених артикала за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“, 

приспјела је 1 (једна) благовремена по-

нуда. 
 

Члан 3. 

Оквирни споразум, те Уговор о ја-

вној набавци роба: „Набавка разних пре-

храмбених артикала, меса, хљеба, пита и 

ћевапа за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово за 2015.годину“ 

за лот 1 „Набавка разних прехрамбених 

артикала за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“,  закључиће 10 

дана након што су сви понуђачи обавје-

штени о избору најповољнијег понуђача, 

под условом да СЗТР „Бамби“ из Петрова, 

као најуспјешнији понуђач у овом посту-

пку јавне набавке роба, у року од 5 (пет) 

дана од дана када буде обавјештен о 

избору најуспјешнијег понуђача достави 

сва документа тражену тендерском доку-

ментацијом у поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског захтјева „Набавка ра-

зних прехрамбених артикала, меса, хљеба, 

пита и ћевапа за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово за 2015. 

годину“, лот 1 „Набавка разних прехра-

мбених артикала за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“. 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена 

тендерском документацијом у остављеном 

року, Комисија предлаже Уговорном орга-

ну да поништи поступак јавне набавке 

роба: „Набавка разних прехрамбених арти-

кала, меса, хљеба, пита и ћевапа за потребе 

кухиње Општинске управе општине Пе-

трово за 2015. годину“ број: 02-014-7-

150/15 од 01.10.2015. године, за лот 1 „На-

бавка разних прехрамбених артикала за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово“, јер у узимајући у обзир да је 

понуђач СТЗР „Бамби“ из Петрова, био 

једини понуђач за лот 1 „Набавка разних 

прехрамбених артикала за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“,  не 

би било могуће, у складу са чланом 72. 

став (3). Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број 39/14), Уговор додијелити понуђачу 

чија је понуда по ранг листи одмах након 

понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „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 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак   је  спровела  Општинска 
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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 најуспјешнији понуђач 

изабере СТЗР „Бамби“ из Петрова. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

у вези са чланом 89. Закона о јавним 

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

39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној 

набавци  и који сматра да је Уговорни 

орган у току  поступка прекршио једну или 

више одредби Закона о јавним набавкама 

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

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак, сходно члану 97 . Закона о ја-

вним 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 еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. Жалба се подноси у довољном броју 

примерака, а који не може бити мањи од 

три, како би могла бити уручена квали-

фикованом кандидату или изабраном 

понуђачу, као и другим странкама у по-

ступку. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

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

када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

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: 02-014-7-163/15 

Датум: 16.10.2015.  
_______________________________________________________ 

 48.  

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 роба: 

„Набавка разних прехрамбених артикала, 

меса, хљеба, пита и ћевапа за потребе ку-

хиње Општинске управе општине Петрово 

за 2015. годину“ број: 02-014-7-150/15 од 

01.10.2015. године за лот 2 „Набавка меса 

за потребе кухиње Општинске управе 

општине Петрово“, понуђачу под називом 

СТЗР „Бамби“ из Петрова. 
 

Члан 1. 

СТЗР „Бамби“ из Петрова, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке роба путем конкурентског 

захтјева: „Набавка разних прехрамбених 

артикала, меса, хљеба, пита и ћевапа за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово за 2015. годину“ број: 02-014-

7-150/15 од 01.10.2015. године за лот 2 

„Набавка меса за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово“. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем конкурентског захтјева: „Набавка ра-

зних прехрамбених артикала, меса, хљеба, 

пита и ћевапа за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово за 2015. 

годину“ број: 02-014-7-150/15 од 01.10. 

2015. године, за лот 2 „Набавка меса за по-

требе кухиње Општинске управе општине 

Петрово“, приспјела је 1 (једна) благовре-

мена понуда. 
 

Члан 3. 

Оквирни споразум, те Уговор о ја-

вној набавци роба: „Набавка разних пре-

храмбених артикала, меса, хљеба, пита и 

ћевапа за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово за 2015.годину“ 

за лот 2 „Набавка меса за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“,  

закључиће 10 дана након што су сви по-
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нуђачи обавјештени о избору најпово-

љнијег понуђача, под условом да СТЗР 

„Бамби“ из Петрова, као најуспјешнији по-

нуђач у овом поступку јавне набавке роба, 

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

обавјештен о избору најуспјешнијег пону-

ђача достави сва документа тражену 

тендерском документацијом у поступку 

јавне набавке роба путем конкурентског 

захтјева „Набавка разних прехрамбених 

артикала, меса, хљеба, пита и ћевапа за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово за 2015. годину“, лот 2 „Наба-

вка меса за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“ . 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом у остављеном 

року, Комисија предлаже Уговорном орга-

ну да поништи поступак јавне набавке 

роба: „Набавка разних прехрамбених арти-

кала, меса, хљеба, пита и ћевапа за потребе 

кухиње Општинске управе општине Пе-

трово за 2015. годину“ број: 02-014-7-

150/15 од 01.10.2015. године,  за лот 2 „На-

бавка меса за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“, јер у узимајући 

у обзир да је понуђач СТЗР „Бамби“ из 

Петрова, био једини понуђач за лот 2 

„Набавка меса за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово“, не би било 

могуће, у складу са чланом 72. став (3). 

Закона о јавним набавкама Босне и Хер-

цеговине („Службени гласник БиХ“ број 

39/14), Уговор додијелити понуђачу чија је 

понуда по ранг листи одмах након понуде 

најуспјешнијег понуђача. 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „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 

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 најуспјешнији понуђач 

изабере СТЗР „Бамби“ из Петрова. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама 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 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 по-

ступак, 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 

средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју при-

мерака, а који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалифико-

ваном кандидату или изабраном понуђачу, 

као и другим странкама у поступку. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

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

је подносилац жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 

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

39/14).  
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-164/15 

Датум: 16.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 49.  

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

„Набавка разних прехрамбених артикала, 

меса, хљеба, пита и ћевапа за потребе ку-

хиње Општинске управе општине Петрово 

за 2015. годину“ број: 02-014-7-150/15 од 

01.10.2015. године за лот 3 „Набавка хље-

ба, пита и ћевапа за потребе кухиње 

Општинске управе општине Петрово“, по-

нуђачу  под  називом пекара  „Кроасан“  из  

Петрова. 

 

Члан 1. 

Пекара „Кроасан“ из Петрова, иза-

бран је као најповољнији понуђач у посту-

пку јавне набавке роба путем конкуре-

нтског захтјева: „Набавка разних прехра-

мбених артикала, меса, хљеба, пита и ћева-

па за потребе кухиње Општинске управе 

општине Петрово за 2015. годину“ број: 

02-014-7-150/15 од 01.10.2015. године за 

лот 3 „Набавка хљеба, пита и ћевапа за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово“. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем конкурентског захтјева: „Набавка ра-

зних прехрамбених артикала, меса, хљеба, 

пита и ћевапа за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово за 2015. 

годину“ број: 02-014-7-150/15 од 01.10. 

2015. године, за лот 3 „Набавка хљеба, пи-

та и ћевапа за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово“, приспјела је 1 

(једна) благовремена понуда. 

 

Члан 3. 

Оквирни споразум, те Уговор о ја-

вној набавци роба: „Набавка разних пре-

храмбених артикала, меса, хљеба, пита и 

ћевапа за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово за 2015. годину“ 

за лот 3 „Набавка хљеба, пита и ћевапа за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово“, закључиће 10 дана након што 

су сви понуђачи обавјештени о избору 

најповољнијег понуђача, под условом да 

пекара „Кроасан“ из Петрова, као најуспје-

шнији понуђач у овом поступку јавне 

набавке роба, 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 роба путем 

конкурентског захтјева „Набавка разних 

прехрамбених артикала, меса, хљеба, пита 

и ћевапа за потребе кухиње Општинске 

управе општине Петрово за 2015.годину“, 

лот 3 „Набавка хљеба, пита и ћевапа за 

потребе кухиње Општинске управе општи-

не Петрово“. 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом у остављеном 

року, Комисија предлаже Уговорном орга-

ну да поништи поступак јавне набавке ро-

ба: „Набавка разних прехрамбених арти-

кала, меса, хљеба, пита и ћевапа за потребе 

кухиње Општинске управе општине Пе-

трово за 2015. годину“ број: 02-014-7-

150/15 од 01.10.2015. године, за лот 3 „На-

бавка хљеба, пита и ћевапа за потребе 

кухиње Општинске управе општине Пе-

трово“, јер у узимајући у обзир да је по-

нуђач пекара „Кроасан“ из Петрова, био 

једини понуђач за лот 3 „Набавка хљеба, 

пита и ћевапа за потребе кухиње Општи-

нске управе општине Петрово“, не би било 

могуће, у складу са чланом 72. став (3). За-

кона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“ број 

39/14), Уговор додијелити понуђачу чија је 

понуда по ранг листи одмах након понуде 

најуспјешнијег понуђача. 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „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 

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, 
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упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најуспјешнији понуђач 

изабере пекару „Кроасан“ из Петрова. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама 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 наба-

вци 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 по-

ступак, 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 препо-

рученом 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 сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

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

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-165/15 

Датум: 16.10.2015.  
_______________________________________________________ 
  

 

50.  

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 извр-

шењу буџета општине Петрово за 2015. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/14) и члана 57. Статута 

општине 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 СШЦ Петрово (организаци-

они код 08150046), у износу од 254,00 КМ, 

како слиједи: 

        са конта 412799-Расходи за остале 

стручне услуге                              254,00 КМ    

на конто 412211- Расходи по основу 

утрошка енергије                          109,89 КМ   

на конто 412221-Расходи за услуге 

водовода и канализације                35,50 КМ   

на конто 412222-Расходи за услуге 

одвоза смећа                                    17,50 КМ               

на конто 412231-Расходи за кори-

штење фиксног телефона              53,61 КМ 

на конто 412233-Расходи за кори-

штење интернета                            30,00 КМ                       

на конто 412235-Расходи за РТВ 

претплату 7,50 КМ, период  октобар 2015. 

године. 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

Број: 02-014-1-357/15 

Датум: 19.10.2015.  
_______________________________________________________ 
 51.  

 

На основу члана 47. а у вези са чла-

ном 64. Пословника Скупштине општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 10/05, 7/07 и 10/13),  чланa 16. 

a у вези са чланом 14 став 1. Одлуке о 

општинским наградама и признањима 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/04 и 7/07), Комисија за награде и 

признања, на приједлог начелника општи-

не, на сједници одржаној  дана  04.09.2015. 

године донијела је 
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О Д Л У К У 

О ОБЛАСТИМА, ВРСТИ И БРОЈУ 

ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИ-

ЗНАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ У 2015. ГОДИНИ 
 

І 

 Поводом Дана и Крсне славе 

општине Петрово ''Михољдан'' у 2015. го-

дини биће додјељена следећа општинска 

признања и награде: 
 

I  - Повеља општине Петрово 

   1 повеља; 
 

II - Плакета општине Петрово 

''Михољско љето''                      1. плакета; 
 

ІII – У области привреде, шумар-

ства и пољопривреде: 

1. Златна значка општине Петрово                               

                                              1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово                        

                                               1. значка; 

3. Писмена похвала          2. похвалe; 
 

ІV– У области друштвених дјела-

тности (образовање, култура, спорт, 

здравство и друге дјелатности) 

1. Златна значка општине Петрово                          

                                               1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово                       

                                               1. значка; 

3. Новчана награда у износу од 

100,00 КМ                                5. награда; 

4. Писмена похвала         5. похвала. 
 

II 

Новчане награде биће додијељене 

заслужним појединцима, првенствено 

омладинцима који су остварили одређене 

резултате у спортским, образовним, ку-

лтурним и другим друштвеним дјелатно-

стима. 

 

III 

Награде и признања додјељује Ску-

пштина општине Петрово по основу  ја-

вног огласа кога расписује Комисија за на-

граде и признања. 

Конкурс из претходног става биће 

објављен на огласној табли општине, пу-

тем Радија Републике Српске-Студио Пе-

трово и достављен овлаштеним предлага-

чима из члана 16. став 3. Одлуке о општи-

нским наградама и признањима («Слу-

жбени гласник општине Петрово» број 

7/04 и 7/07). 

 

IV 

Рок за предлагање кандидата за до-

дјелу награда и признања општине Пе-

трово за 2015. годину је 15. дана од дана 

објављивања огласа. 

 

V 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово “. 

 

           ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                             Гордана Шешлак, с.р. 

Број: 02-013.3-7/15 

Датум: 04.09.2015.  

_______________________________________________________________________________________________________________
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