СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 6

Петрово, 01.09.2017. године

Година: XXV

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 17. став (1), a у вези са чланом 28. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 57. Статута општине Петрово- Пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Петрово“, број
7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О уврштавању поступка јавне набавке
роба: „Набавка канцеларијског
намјештаја“
Члан 1.
Јавна набавка роба: „Набавка канцеларијског намјештаја“ се уврштава у план
јавних набавки општине Петрово за 2017.
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: 02-014-7-104/17
Датум: 06.07.2017.

јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка канцеларијског намјештаја“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 1.282,05 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 1.500,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2017. годину, са конта број: 511 321 –
Издаци за набавку канцеларијског намјештаја.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Петрово и Општинска управа општине Петрово.

_______________________________________________________

2.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16 ), те члана 57. Статута општине
Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник
општине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка канцеларијског намјештаја“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку

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: 02-014-7-105/17
Датум: 06.07.2017.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16 ), те члана 57. Статута општине
Петрово-Пречишћени текст („Сл. гласник
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општине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног споразума: „Набавка канцеларијског
намјештаја“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка канцеларијског намјештаја“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл . екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Јелена Илић , дипл . прав., члан
Замјенски члан: Мира Катанић, дипл.прав.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
12.07.2017. године у 09:15 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-107/17
Датум: 07.07.2017.
_______________________________________________________
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4.
На основу члана 70. став (1), став (3)
и став(6), a у вези са чланом 90. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 57. Статута општине Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба
путем директног споразума: „Набавка канцеларијског намјештаја“ број: 02-014-7106/17 од 07.07.2017. године
Члан 1.
„Брезје“ д.о.о. Грачаница, изабран
је као најповољнији понуђач у поступку
јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка канцеларијског намјештаја“ број: 02-014-7-106/17 од 07.07.2017.
године.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци роба путем
директног споразума: „Набавка канцеларијског намјештаја“, закључиће у најкраћем могућем року од дана када је понуђач
обавјештен о избору најповољнијег добављача роба.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке роба проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере „Брезје“ д.о.о. Грачаница.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став (6), а у вези са чланом 90. Закона
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о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број :
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-110/17
Датум: 12.07.2017.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 70. став (1), став (3)
и став (6), a у вези са чланом 89. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
97/16), те члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
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ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова
путем конкурентског захтјева „Чишћење
пољских канала и ријечних корита на
територији општине Петрово за 2017.
годину“ број: 02-014-7-97/17 од
29.06.2017. године
Члан 1.
ЈП “Бранислав Ђурановић“ с.п. Петрово, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова путем
конкурентског захтјева „Чишћење пољских канала и ријечних корита на територији општине Петрово за 2017. годину“ број: 02-014-7-97/17 од 29.06.2017. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем конкурентског захтјева „Чишћење
пољских канала и ријечних корита на територији општине Петрово за 2017. годину“ број: 02-014-7-97/17 од 29.06.2017.
године, пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци радова:
„Чишћење пољских канала и ријечних
корита на територији општине Петрово за
2017. годину“, закључиће се најкасније 10
дана након окончања поступка јавне набавке.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке радова проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки. Поступак је спровела
Општинска управа општине Петрово, а
Комисија за јавне набавке Општинске
управе општине Петрово, након пријема и
оцјене понуде, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се као најповољнији понуђач изабере ЈП “Бранислав
Ђурановић“ с.п. Петрово.
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На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), а
у вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примерака, а који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку.
У случају директне предаје жалбе, Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу потврду о времену пријема жалбе. Жалба се
изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана
када је подносилац жалбе запримио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у смислу члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број :
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године од
дана закључења Уговора у том поступку, у
смислу члана 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
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97/16), те члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова
путем конкурентског захтјева „Асфалтирање локалних путева на територији општине Петрово за 2017. годину“ број: 02-0147-97/17 од 05.07.2017. године
Члан 1.
„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток,
изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке радова путем
конкурентског захтјева „Асфалтирање
локалних путева на територији општине
Петрово за 2017. годину“ број: 02-014-797/17 од 05.07.2017. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем конкурентског захтјева „Асфалтирање локалних путева на територији општине Петрово за 2017. годину“ број: 02-0147-97/17 од 05.07.2017. године, пристигле су
2 (двије) благовремене и потпуне понуде.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци радова:
„Асфалтирање локалних путева на територији општине Петрово за 2017. годину“,
закључиће 10 (десет) дана након што су
сви понуђачи обавијештени о избору
најповољнијег понуђача, јер је понуђач
„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток као
најуспјешнији понуђач у овом поступку
јавне набавке радова у оквиру своје понуде
доставио сва документа тражена тендерском документацијом у случају да буде
изабран за најуспјешнијег понуђача.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-102/17
Датум: 06.07.2017.

Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.

_______________________________________________________

О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке радова проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки. Поступак је спровела

6.
На основу члана 70. став (1), став (3)
и став (6), a у вези са чланом 89. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
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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 ЈП “Бранислав
Ђурановић“ с.п. Петрово.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), а
у вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примерака, а који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку.
У случају директне предаје жалбе, Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу потврду о времену пријема жалбе. Жалба се
изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана
када је подносилац жалбе запримио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у смислу члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број :
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године од
дана закључења Уговора у том поступку, у
смислу члана 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-113/17
Датум: 13.07.2017.
_______________________________________________________
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7.
На основу члана 70. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), те члана
57. Статута општине Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник општине Петрово“,
број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке радова путем отвореног поступка: „Набавка
половног теретног специјалног моторног
возила за прикупљање и одвоз
комуналног отпада“
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке радова путем отвореног поступка: „Набавка половног теретног специјалног моторног возила за прикупљање и одвоз
комуналног отпада“ број 02-014-7-72/16 од
02.06.2017. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
Образложење
По основу рјешења Канцеларије за
разматрање жалби, филијала Бања Лука
број ЈН-02-07-1-287-6/17 од 20.07.2017. године а по жалби понуђача „Mipex auto RS“
број МА/ОР-08/6-17 од 08.06.2017.године,
поништава се поступак јавне набавке радова путем отвореног поступка: „Набавка
половног теретног специјалног моторног
возила за прикупљање и одвоз комуналног
отпада“ број 02-014-7-72/16 од 02.06.2017.
године, за који је обавјештење о набавци
објављено у „Службеном гласнику БиХ“
број 41, страница 24 од 09.06.2017. године.
У тачки 12. тендерске документације у предметном поступку јавне набавке
роба, Уговорни орган је пропустио да код
дефинисања услова успјешне реализације
најмање једног Уговора који је везан за
предмет набавке („испорука половног теретног специјалног моторног возила за
прикупљање и одвоз комуналног отпада“)
да постави и одредницу „или сличног“,
чиме је ограничена активна конуренција и
при чему је дошло до кршења општих
принципа јавних набавки из члана 3.
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Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14) као и
члана 7. став (4) под а) Упутства за припрему модела тендерске документације и
понуда.
На основу члана 111. став 13. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
У складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14)
учесници у поступку могу против одлуке
Канцеларије за разматрање жалби покренути управни спор пред Судом Босне и
Херцеговине у року од 30 дана од дана
пријема Одлуке. Управни спор по тужби
који покрену станеке у поступку јавне
набавке води се по хитном поступку.

Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-115/17
Датум: 09.08.2017.

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

Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 2.905,98 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 3.400,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2017. годину, са конта број: 412
943 - Расходи за манифестацију Госпојинске дјечије радости.

_______________________________________________________

8.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16 ), те члана 57. Статута општине
Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник
општине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка бицикла за дјецу поводом
Госпојинских дјечијих радости“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-116/17
Датум: 10.08.2017.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. За-кона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 57. Статута општине
Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси

Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне роба путем директног споразума:
„Набавка бицикла за дјецу поводом
Госпојинских дјечијих радости“

РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем конкуретског
захтјева: „Набавка бицикла за дјецу поводом Госпојинских дјечијих радости“

Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),

I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка бицикла за дјецу по-
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водом Госпојинских дјечијих радости“ у
следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Јелена Илић , дипл . прав., члан
Замјенски члан: Мира Катанић,
дипл.прав.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић,
дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
17.08.2017. године у 09:15 часова у
просторијама општине управе општине
Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-118/17
Датум: 11.08.2017.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 70. став (1), став (3)
и став(6), a у вези са чланом 90. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члана 57. Статута општине ПетровоПречишћени текст („Сл. гласник општине
Петрово“, број 7/14), Начелник општине
Петрово, доноси

Петак, 01.09.2017. године

ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба:
„Набавка бицикла за дјецу поводом Госпојинских дјечијих радости“ број 02-014-7117/17 од 11.08.2017.године
Члан 1.
„FIS“ д.о.о. Витез, изабран

је као
најповољнији понуђач у поступку јавне
набавке роба: „Набавка бицикла за дјецу
поводом Госпојинских дјечијих радости“
број 02-014-7-117/17 од 11.08.2017. године.
Члан 2.
Уговор за јавну набавку роба: „Набавка бицикла за дјецу поводом Госпојинских дјечијих радости“ закључиће се у
најкраћем могућем року од дана када је
понуђач обавјештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке роба проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере „FIS“ д.о.о. Витез.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о ја-
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вним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-120/17
Датум: 17.08.2017.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) , члана 8.став
3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 14/16) и члана
57. Статута општине-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Петрово“
број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони код
00380500), у износу од 1.170,00 КМ, како
слиједи:
са конта 411111-Расходи за oсновну
плату 1.170,00 КМ

Петак, 01.09.2017. године

на конто 411311-Расходи за накнаду
плата који се не рефундирају 445,00 КМ
на конто 638121-Издаци за накнаде
плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног
осигурања 725,00 КМ период август 2017.
године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-234/17
Датум: 17.07.2017.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст ( „Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 412739-Расходи за остале услуге информисања и медија
300,00 КМ
на конто 412944-Расходи за поклоне
300,00 КМ, период јули 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног да-
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на од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-241/17
Датум: 19.07.2017.

Петак, 01.09.2017. године

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

_______________________________________________________

13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), и члана 57. Статута
општине
Петрово-Пречишћени
текст
(„Службени гласник општине Петрово“
број 7/14), начелник општине доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово, како слиједи:
са конта 412739-Расходи за остале
услуге информисања и медија 600,00 КМ
(организациони код 00380130)
са конта 372200-Буџетска резерва
400,00 КМ (организациони код 99999999)
на конто 412444-Расходи за материјал за потребе ватрог.службе 1.000,00
КМ, период јули 2017. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

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

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200-Буџетска резерва
100,00 КМ
на конто 415213-Школа фудбала
100,00 КМ, (организациони код 00380130)
период јули 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-245/17
Датум: 21.07.2017.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8.став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017.годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и чл-

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: 02-014-1-249/17
Датум: 26.07.2017.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и
члана 57. Статута општине Петрово Пречишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“ број 7/14), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
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1. са конта 412938-Расходи за бруто
накнаде за привремеме и повремене послове 1.225,00 КМ
на конто 412751-Расходи за адвокатске услуге 1.225,00 КМ период јули 2017.
године.

на од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.

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: 02-014-1-256/17
Датум: 03.08.2017.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8.став
3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 14/16) и члана 57.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130),како слиједи:
са конта 513718-Пројектна документација 2.750,00 КМ
на конто 511718-Издаци за измјену
регулационог плана „Пословна зона Сочковац“ 2.750,00 КМ период август 2017.
године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног да-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-263/17
Датум: 08.08.2017.
17.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16),а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
1.390,00 KM
на конто 411200-Расходи за бруто
накнаде запослених 1.390,00 КМ (организациони код 00380130), период август
2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-262/17
Датум: 08.08.2017.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени гласник
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општине Петрово“ број 14/16) и члана 57.
Статута општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 412938-Расходи за бруто
накнаде за привремеме и повремене
послове 1.000,00 КМ
на конто 412943-расходи за манифестацију „Стазама егзодуса Тумаре-Стог“
1.000,00 КМ период август 2017. године.

Петак, 01.09.2017. године

са конта 411100-Расходи за бруто
плате 1.170,00 КМ
на конто 411311-Расходи за накнаду
плата који се не рефундирају 445,00 КМ
на конто 638121-Издаци за накнаде
плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног
осигурања 725,00 КМ период август 2017.
године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-269/17
Датум: 14.08.2017.

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

_______________________________________________________

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-278/17
Датум: 21.08.2017.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) , члана 8.став
3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 14/16) и члана
57. Статута општине-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Петрово“
број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони
код 00380500), у износу од 1.170,00 КМ,
како слиједи:

20.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8.став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст ( „Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 414142-Субвенција нефинансијским субјектима „Мартић Бус“
2.000,00 КМ
на конто 416124-Превоз Пањик
2.000,00 КМ период август 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног да-
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на од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-270/17
Датум: 14.08.2017.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
860,00 KM
на конто 412943Расходи за
манифестације-„Госпоинске дјечије радости 860,00 КМ (организациони код
00380130), период август 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-282/17
Датум: 22.08.2017.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гла-

Петак, 01.09.2017. године

сник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
2.810,00 KM
на конто 416129- Једнократне
помоћи породици Јокић за трошкове
сахране покојног Југослава Јокића 2.810,00
КМ (организациони код 00380130), период
август 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-290/17
Датум: 29.08.2017.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 57.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14-пречишћени текст) Начелник општине Петрово
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као одговорно лице задужено за
праћење динамике, квалитета и количине
изведених радова по Уговору о насипању
локалних путева на територији општине
Петрово за 2017. годину, број 02-014-653/17 од 24.07.2017. године

Страна 13 - Број 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Петак, 01.09.2017. године

2. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења а исто ће бити објављено
у Службеном гласнику општине Петрово.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а исто ће бити објављено у
Службеном гласнику општине Петрово.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-25/17
Датум: 28.07.2017.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-26/17
Датум: 18.08.2017.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

24.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 57.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14-пречишћени текст) Начелник општине Петрово
доноси

26.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст ( „Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као одговорно лице задужено за
праћење динамике, квалитета и количине
изведених радова по Уговору о асфалтирању локалних путева на територији
општине Петрово за 2017. годину, број 02014-6-55/17 од 24.07.2017. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а исто ће бити објављено у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-27/17
Датум: 18.08.2017.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 57.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 7/14-пречишћени текст) Начелник општине Петрово
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као одговорно лице задужено за
праћење динамике, квалитета и количине
изведених радова по Уговору о чишћењу
пољских канала на територији општине
Петрово за 2017. годину, број 02-014-654/17 од 24.07.2017. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 511131-Издаци за пројекат „Развој руралног пословања“
38.512,58 КМ
на конто 511131-Издаци за изградњу и прибављање путева -пројекат
„Асфалтирање локалних путева Општине
Петрово 17.190,60 КМ
на конто 511191-Издаци за изградњу и прибављање водовода-пројекат
„Изградња система за водоснабдијевање,
Општина Петрово“ 21.321,98 КМ период
август 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-288/17
Датум: 29.08.2017.
_______________________________________________________
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27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 57. Статута
општине („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
300,00 KM
на конто 412943-Расходи за манифестацију „Госпоинске дјечије радости“
300,00 КМ (организациони код 00380130),
период август 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-297/17
Датум: 29.08.2017.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 57. Статута општине Петрово-Пречишћени текст ( „Службени гласник општине
Петрово“ број 7/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских

Петак, 01.09.2017. године

средстава општине Петрово (организациони код 00380110), како слиједи:
1. са конта 411111-Расходи за oсновну плату 1.660,00 КМ
на конто 411414-Расходи за новчане
помоћи усљед смрти члана уже породице
1.660,00 КМ, период август 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-298/17
Датум: 31.08.2017.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16) члана 57. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14-пречишћени текст), начелник општине Петрово
доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОДАЈУ ШУМСКИХ ДРВНИХ
СОРТИМЕНАТА
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење
јавног надметања (лицитације) за продају
шумских дрвних сортимената у саставу:
1. Жељко Ђурић, председик комисије,
Мира Катанић, замјеник предсједника комисије,
2. Небојша Трифковић, члан,
Весна Петровић, замјеник члана,
3. Јелена Илић, члан,
Зоран Стјепановић, замјеник члана.
Члан 2.
Комисија у наведеном саставу је
дужна да проведе поступак продаје шумских дрвних сортимената у складу са
Одлуком о продаји шумских дрвних сортимената.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а бит ће објављена
у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-266/17
Датум: 10.08.2017.
_______________________________________________________

30.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16) члана 57. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14-пречишћени текст), начелник општине Петрово
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ШУМСКИХ
ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
Члан 1.
У Одлуци о именовању комисије за
продају шумских дрвних сортимената, број
02-014-1-266/17 од 10.08.2017. године у
члану 1. тачка 3. мијења се и гласи
3. Драженка Максимовић, члан,
Јеленко Ђурановић, замјеник члана.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а бит ће објављена
у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-287/17
Датум: 28.08.2017.
_______________________________________________________

31.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16) члана 57. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14-пречишћени текст), начелник општине Петрово
доноси

Петак, 01.09.2017. године

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Дан 28. август 2017. године проглашава се даном жалости на подручју општине Петрово, поводом несретног догађаја
који се десио дана 26. августа 2017. године, када је настрадао ЈУГОСЛАВ ЈОКИЋ
из Петрова, одборник Скупштине општине
Петрово, носилац одликовања Милош
Обилић и дугогодишњи истакнути спортски радник.
Члан 2.
Дан жалости обиљежава се истицањем застава на пола копља на згради
општине Петрово, јавним предузећима и
установама чији је оснивач општина Петрово.
Члан 3.
Електронски и други медији, организатори јавних програма и садржаја дужни су да своје програме прилагоде Дану
жалости.
За вријеме Дана жалости забрањено
је емитовање народне и забавне музике,
односно одржавање програма забавног карактера на јавним мјестима.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а бит ће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-285/17
Датум: 27.08.2017.
_______________________________________________________

32.
На основу члана 18. став (1), a у
вези са чланом 28. Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члана 57. Статута општине ПетровоПречишћени текст („Сл. гласник општине
Петрово“, број 7/14), Начелник општине
Петрово, доноси
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка половног теретног специјалног
моторног возила за прикупљање и одвоз
комуналног отпада“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке роба: „Набавка половног теретног специјалног моторног возила за
прикупљање и одвоз комуналног отпада“
по други пут.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се путем отвореног поступка у
складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским
актима из области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне

Петак, 01.09.2017. године

набавке износи 51.280,00 КМ без
ПДВ-а. Средства за набавку роба из члана
1. ове Одлуке обезбијеђена су из буџета
општине Петрово за 2017. годину, са конта
број: 511 375 – Издаци за набавку
комуналне опре-ме.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Петрово и Општинска управа општине Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-122/17
Датум: 31.08.2017.

____________________________________________________________________________________________________________
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Петак, 01.09.2017. године

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Посебна Одлука о уврштавању поступка јавне набавке роба: „Набавка канцеларијског
намјештаја“
2. Одлука о покретању поступка јавне набавке
роба: „Набавка канцеларијског намјештаја“
3. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка канцеларијског намјештаја“
4. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба путем директног споразума: „Набавка
канцеларијског намјештаја“ број: 02-014-7106/17 од 07.07.2017. године
5. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова путем конкурентског захтјева „Чишћење пољских канала и ријечних корита на
територији општине Петрово за 2017. годину“ број: 02-014-7-97/17 од 29.06.2017. године
6. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова путем конкурентског захтјева „Асфалтирање локалних путева на територији
општине Петрово за 2017. годину“ број: 02014-7-97/17 од 05.07.2017. године
7. Одлука о поништењу поступка јавне набавке
радова путем отвореног поступка: „Набавка
половног теретног специјалног моторног возила за прикупљање и одвоз комуналног
отпада“
8. Одлука о покретању поступка јавне набавке
роба: „Набавка бицикла за дјецу поводом Госпојинских дјечијих радости“
9. Одлука о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем конкурентског
захтјева: „Набавка бицикла за дјецу поводом
Госпојинских дјечијих радости“
10. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба: „Набавка бицикла за дјецу поводом Госпојинских дјечијих радости“ број 02-014-7117/17 од 11.08.2017. године
11. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
12. Одлука о реалокацији средстава
13. Одлука о реалокацији средстава
14. Одлука о реалокацији средстава
15. Одлука о реалокацији средстава
16. Одлука о реалокацији средстава
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17. Одлука о реалокацији средстава
18. Одлука о реалокацији средстава
19. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
20. Одлука о реалокацији средстава
21. Одлука о реалокацији средстава
22. Одлука о реалокацији средстава
23. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
24. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
25. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
26. Одлука о реалокацији средстава
27. Одлука о реалокацији средстава
28. Одлука о реалокацији средстава
29. Одлука о именовању Комисије за продају
шумских дрвних сортимената
30. Одлука о измјени Одлуке о именовању Комисије за продају шумских дрвних сортимената
31. Одлука о проглашењу Дана жалости на подручју општине Петрово
32. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка половног теретног специјалног моторног возила за прикупљање и
одвоз комуналног отпада“

Петак, 01.09.2017. године
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата:
60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
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