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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 7   Петрово,  12.08.2016. године          Година: XXІV 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана члана 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

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

простора и грађењу ("Службени гласник 

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

3/16), Начелник општине Петрово  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Стручни надзор над извођењем ра-

дова по „Пројекту вањског уређења терена 

иза зграде општине до дома културе и 

објекта полицијске станице у Пертову –

електро фаза“ повјерава се Срети Ристићу, 

инж.елект. из Бољанића са Рјешењем о 

испуњености услова; број лиценце ФЛ-

3962/16 од 10.03.2016. 
  

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 
 

III 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним радо-

вима. 
 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 
 

V 

 Овом  одлуком се ставља ван снаге 

одлука број 02-014-1-183/16 од 09.06.2016. 

године. 
 

VI 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-219/16 

Датум: 18.07.2016.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. 

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 општи-не 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14-пречишћени текст) На-

челник општине Петрово  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се као одговорно лице задужено за 

праћење динамике, квалитета и количине 

изведених радова по Уговору о изградњи 

уличне расвјете, број 02-014-6-60/16 од 

04.07.2016.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: 02-014-4-19/16 

Датум: 08.07.2016.  
_______________________________________________________ 

3. 

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 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14-пречишћени текст) Наче-

лник општине Петрово  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се као одговорно лице задужено за 

праћење динамике, квалитета и количине 

изведених радова по Уговору о о насипању 

путева са чишћењем одводних канала на 

територији општине Петрово за 2016. 

годину, број 02-014-6-61/16 од 08.07.2016. 

године. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења а исто ће бити објављено  
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у Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-20/16 

Датум: 08.07.2016.  
_______________________________________________________ 

4. 

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 општи-

не Петрово – Пречишћени текст („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

7/14) Начелник општине Петрово дана 

25.07.2016. године доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

о мјерама за сузбијање и уништавање 

коровске биљке амброзија  
 

Члан 1. 

Овом наредбом утврђују се субјекти 

и мјере за сузбијања и уништавања коро-

вске биљке амброзија  у циљу спречавања 

њеног даљег ширења на подручју општине 

Петрово. 
 

Члан 2. 

 Сузбијање и уништавање амброзије 

спроводе: 

1) власници и корисници површина 

пољопривредног обрађеног и необрађеног 

земљишта (вртови и баште, њиве, воћња-

ци, ливаде и друго), шуме, ловишта; 

2) власници и корисници грађеви-

нског земљишта, изграђеног и неизграђе-

ног; 

3) субјекти који управљају водото-

ковима и каналима и површинама уз водо-

токе и канале; 

4) субјекти који одржавају површи-

не уз јавне путеве и жељезничке пруге; 

5) субјекти који управљају парко-

вима, гробљима, и другим зеленим по-

вршинама; 

6) власници и корисници запуште-

них површина, поред путева, стаза и друго. 

 

Члан 3. 

 Субјекти из члана 2. ове одлуке 

дужни су да на наведеним површинама 

сузбијају и уништавају амброзију, и то 

примјеном сљедећих мјера: кошење, чупа-

ње, спаљивање и друге механичке мјере. 
 

Члан 4. 

           Ова наредба ступа на снагу даном 

доношења и иста ће бити објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-3-3/16 

Датум: 25.07.2016.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

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

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14-пречишћени текст) Наче-

лник општине Петрово  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се као одговорно лице задужено за 

праћење динамике, квалитета и количине 

изведених радова по Уговору о асва-

лтирању локалних путева на територији 

општине Петрово за 2016.годину, број 02-

014-6-62/16 од 11.07.2016.године 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу да-

ном доношења а исто ће бити објављено у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-21/16 

Датум: 11.07.2016.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

лник општине Петрово  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН, грађе-

вински техничар из Петрова, именује се 

као лице задужено да у име општине Пе-

трово   као   инвеститора,  прати  извођење  
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радова на санацији „Централног трга са 

одводњом атмосферских вода“ све до за-

вршетка радова. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу да-

ном доношења а исто ће бити објављено у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-23/16 

Датум: 27.07.2016.  
_______________________________________________________ 

7. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

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

њу буџета општине Петрово за 2016. го-

дину („Службени гласник општине Петро-

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

не Петрово-Пречишћени текст („Службени 

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

челник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412999-Остали непоменути 

расходи 155,00 КМ 

на конто 413911-Расходи по основу 

затезних камата 150,00 КМ 

           на конто 413812-Расходи по основу 

ефективних негативних курсних разлика 

5,00 КМ, период јули 2016. године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-212/16 

Датум: 14.07.2016.  
_______________________________________________________ 

8. 

           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 2016. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 10/15) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„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 00380130), како слиједи: 

са конта 412999-Остали непоменути 

расходи 2.000,00 КМ 

на конто 415234-Капитални грант за 

изградњу спомен капеле погинулим борци-

ма-Тумаре 1.500,00 КМ 

           на конто 415234-Капитални грант 

вјерским заједницама 500,00 КМ период 

јули  2016. године. 
        

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: 02-014-1-215/16 

Датум: 15.07.2016.  
_______________________________________________________ 

9. 

           На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

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

кона о буџетском систему Републике Ср-

пске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и 

члана 57. Статута општине ( „Службени 

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

челник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава   општине   Петрово   (организа- 
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циони код 99999999), како слиједи: 

 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

2.500,00 KM 

 

на конто 415213-ФК „Озрен“ Пе-

трово 2.500,00 КМ (организациони код 

00380130), период  јули 2016. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-217/16 

Датум: 18.07.2016.  
_______________________________________________________ 

10. 

           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 2016. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“   број 10/15)   и   члана  57.  Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„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 00380130), како слиједи: 

 

са конта 412999-Остали непоменути 

расходи 500,00 КМ 

 

на конто 415213-ФК „Звијезда“ Ка-

кмуж 500,00 КМ, период јули 2016. 

године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

 

 

 „Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-238/16 

Датум: 26.07.2016.  
_______________________________________________________ 

11. 

           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 2016. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 10/15) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„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 00380130), како слиједи: 

са конта 412999-Остали непоменути 

расходи 150,00 КМ 

на конто 413911-Расходи по основу 

затезних камата 150,00 КМ, период јули  

2016. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-239/16 

Датум: 26.07.2016.  
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

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

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

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

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

општине Петрово,  доноси 
 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

услуга: „Израда пројектне документације 

за „Изградњу тротоара у улици Вељка 

Вуковића у Мјесној заједници Петрово“ и 

„Изградњу тротоара од цркве до моста код 

Основне школе „Свети Сава“ у Мјесној 

заједници Какмуж“ у план јавних набавки 

Општине Петрово за 2016. годину 
 

Члан 1. 

Јавна набавка услуга: „Израда про-

јектне документације за „Изградњу трото-

ара у улици Вељка Вуковића у Мјесној 

заједници Петрово“ и „Изградњу тротоара 

од цркве до моста код Основне школе 

„Свети Сава“ у Мјесној заједници Ка-

кмуж“ се уврштава у план јавних набавки 

општине Петрово за 2016. годину. 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 
                      
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-207/16 

Датум: 12.07.2016.  
_______________________________________________________ 

13.  

На основу члана 14. став (1), члана 

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

члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

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

на о локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

члану 57. Статута општине Петрово („Сл. 

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

челник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Израда пројектне документације за 

„Изградњу тротоара у улици Вељка Вуко-

вића у Мјесној заједници Петрово“ и 

„Изградњу тротоара од цркве до моста код 

Основне  школе  „Свети  Сава“  у  Мјесној  

заједници Какмуж“ 

 

Члан 1. 

Приступа  се  покретању   поступка 

 

јавне   набавке  услуга:  „Израда  пројектне 

документације за „Изградњу тротоара у 

улици Вељка Вуковића у Мјесној заје-

дници Петрово“ и „Изградњу тротоара од 

цркве до моста код Основне школе „Свети 

Сава“ у Мјесној заједници Какмуж“. 

 

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 5.982,90  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016. годину, са конта 513 718 – Про-

јектна документација. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

Број: 02-014-7-208/16 

Датум: 12.07.2016.  
_______________________________________________________ 

14. 

 

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

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

Статута општине Петрово („Службени 

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

челник општине Петрово, доноси 
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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 пројектне документа-

ције за „Изградњу тротоара у улици Вељка 

Вуковића у Мјесној заједници Петрово“ и 

„Изградњу тротоара од цркве до моста код 

Основне  школе   „Свети  Сава“  у  Мјесној  

заједници Какмуж“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем дире-

ктног споразума: „Израда пројектне доку-

ментације за „Изградњу тротоара у улици 

Вељка Вуковића у Мјесној заједници Пе-

трово“ и „Изградњу тротоара од цркве до 

моста код Основне школе „Свети Сава“ у 

Мјесној заједници Какмуж“ у следећем 

саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. еконо-

миста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

18.07.2016. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.       

   

IV 

Ово  Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“ .   
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-210/16 

Датум: 13.07.2016.  
_______________________________________________________ 

15. 

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

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

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Израда пројектне документације за 

„Изградњу тротоара у улици Вељка Вуко-

вића у Мјесној заједници Петрово“ и 

„Изградњу тротоара од цркве до моста код 

Основне школе „Свети Сава“ у Мјесној 

заједници   Какмуж“  број  02-014-7-209/16  

од 13.07.2016. године 
 

Члан 1. 

„Добојинвест“ а.д. Добој, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке услуга: „Израда пројектне 

документације за „Изградњу тротоара у 

улици Вељка Вуковића у Мјесној заје-

дници Петрово“ и „Изградњу тротоара од 

цркве до моста код Основне школе „Свети 

Сава“ у Мјесној заједници Какмуж“ број 

02-014-7-209/16 од 13.07.2016. године пу-

тем директног споразума. 
 

Члан 2. 

Уговор  за јавну набавку услуга: 

„Израда пројектне документације за 

„Изградњу тротоара у улици Вељка Вуко-

вића у Мјесној заједници Петрово“ и 

„Изградњу тротоара од цркве до моста код 

Основне школе „Свети Сава“ у Мјесној 

заједници Какмуж“ закључиће се у најкра-

ћем могућем року од дана када је  понуђач 

обавјештен о избору најповољнијег пону-

ђача. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  
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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 „Добојинвест“ а.д. Добој. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

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

бавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем , ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се 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: 02-014-7-212/16 

Датум: 19.07.2016.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

вези са чланом 25. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба 

путем отвореног поступка „Набавка новог 

комбинованог навалног ватрогасног вози-

ла“ број 02-014-7-142/16 од 23.05.2016. го-

дине, понуђачу под називом „V&Z-Zastita“  

д.о.о. Бања Лука, Република Српска, 

Босна и Херцеговина. 
 

Члан 1. 

Обавјештење број 873-1-1-20-3-8/16 

од 23.05.2016. године о јавној набавци ро-

ба путем отвореног поступка“Набавка но-

вог комбинованог навалног ватрогасног 

возила“ број 02-014-7-142/16 од 23.05. 

2016. године, објављено је у „Службеном 

гласнику БиХ“  број 39 од 27.05.2016. 

године на страни број 32, рефернца SI-

6660-16. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба 

путем отвореног поступка „Набавка новог 

комбинованог навалног ватрогасног вози-

ла“ број 02-014-7-142/16 од 23.05.2016. 

године, приспјеле су 2 (двије) благовре-

мене понуде. 
 

Члан 3. 

„V&Z-Zastita“ д.о.о. Бања Лука, Ре-

публика Српска, Босна и Херцеговина, 

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке роба путем отворе- 
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ног поступка „Набавка новог комбинова-

ног навалног ватрогасног возила“ број 02-

014-7-142/16 од 23.05.2016.године. 
 

Члан 4. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка новог комбинованог навалног ватро-

гасног возила“,  закључиће 15 дана након 

што су сви понуђачи обавјештени  о 

избору најповољније понуде, под условом 

да „V&Z-Zastita“ д.о.о. Бања Лука, Репу-

блика Српска, Босна и Херцеговина, као 

најуспјешнији понуђач у овом поступку 

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

од дана када буде обавјештен о избору 

најуспјешнијег понуђача достави сва доку-

мента тражену тендерском документаци-

јом у поступку јавне набавке роба путем 

путем отвореног поступка „Набавка новог 

комбинованог навалног ватрогасног вози-

ла“ број 02-014-7-142/16 од 23.05.2016. 

године. 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом 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), Уговор ће се додијели понуђачу 

чија је понуда по ранг листи одмах након 

понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

Члан 5. 

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 

у поступку јавне набавке роба путем 

отвореног поступка „Набавка новог комби-

нованог навалног ватрогасног возила“ број 

02-014-7-142/16 од 23.05.2016. године иза-

бере „V&Z-Zastita“ д.о.о. Бања Лука, Репу- 

 

блика Српска, Босна и Херцеговина. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

у вези са чланом 25. Закона о јавним на-

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

39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној 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 посту-

пак, сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). Жалба се подноси Уговорном орга-

ну као првостепеној инстанци у жалбеном 

поступку у писаној форми директно, еле-

ктронским путем, ако је електронско сре-

дство дефинисано као начин комуникације 

у тендерској документацији, или 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 10 (десет) дана, од дана када је подно-

силац жалбе запримио Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача, најкасније 30 да-

на 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: 02-014-7-217/16 

Датум: 21.07.2016.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној  
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самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

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

та општине Петрово („Сл. гласник општи-

не Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке ра-

дова: „Санација крова основне школе 

„Свети  Сава“  подручна  школа Сочковац“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Санација крова 

основне школе „Свети Сава“ подручна 

школа Сочковац“ по други пут. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског захтјева, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

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

лим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 17.094,01 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 20.000,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

511 123 – Издаци за препокривање основне 

школе „Свети Сава подручна школа Со-

чковац. 
 

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: 02-014-7-219/16 

Датум: 22.07.2016.  
_______________________________________________________ 

 

 

18. 

    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, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем конкурентског 

захтјева: „Санација крова основне школе     

„Свети Сава“ подручна школа Сочковац“ 

  

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача радова путем путем ко-

нкурентског захтјева: „Санација крова 

основне школе „Свети Сава“ подручна 

школа Сочковац“.  

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2.  Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Весна Петровић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Жељко Ђурић, дипл. 

економиста 

4. Невена Петковић, дипл. еконо-

миста,  технички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

28.07.2016. године у 09:15 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: 02-014-7-221/16 

Датум: 22.07.2016.  
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став (3). Закона о локалној самоуправи 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

роба: „Набавка бицикла за дјецу поводом 

Госпојинских дјечијих радости“ у план 

јавних набавки Општине Петрово за  

2016. годину 
 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Набавка бици-

кла за дјецу поводом Госпојинских дјечи-

јих радости“ се уврштава у план јавних 

набавки општине Петрово за 2016. годину. 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-223/16 

Датум: 26.07.2016.  
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 14. став (1), члана 

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

члана 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 чла-

ну 57. Статута општине Петрово („Сл. гла-

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

лник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом 

Госпојинских дјечијих радости“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступка  

јавне набавке роба: „Набавка бицикла за 

дјецу поводом Госпојинских дјечијих ра-

дости“ 
 

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 1.965,81 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи  2.300,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016. годину, са конта 412 943 – Ра-

сходи за манифестацију Госпојинске дје-

чије радости 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-224/16 

Датум: 26.07.2016.  
_______________________________________________________ 

21. 

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

лник општине Петрово, доноси 
 

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 бицикла за дјецу пово-

дом Госпојинских дјечијих радости“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем директног 

споразума: „Набавка бицикла за дјецу по-

водом Госпојинских дјечијих радости“ у 

следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, дипл. 

економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

 Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

 Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

 Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл. економиста. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

04.08.2016. године у 09:15 часова у просто-

ријама Општинске управе општине Петро-

во.         
 

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: 02-014-7-226/16 

Датум: 27.07.2016.  
_______________________________________________________ 

22. 

 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Препокривање зграде мјесне заједнице 

Порјечина“  

 
Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Препокривање згра-

де мјесне заједнице Порјечина“. 

 

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 4.700,85 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 5.500,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

511 223 – Издаци за препокривање зграде 

МЗ Порјечина. 

 

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  
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гласнику општине Петрово“. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-227/16 

Датум: 27.07.2016.  
_______________________________________________________ 

23. 

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

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

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, 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: „Препокривање зграде  

мјесне заједнице Порјечина“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача радова путем директног 

споразума: „Препокривање зграде мјесне 

заједнице Порјечина“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, дипл. 

екон. 

2.  Мира Катанић , дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл. екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон., те-

хнички 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 

05.08.2016. године у 09:15 часова у просто-

ријама општине 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: 02-014-7-230/16 

Датум: 29.07.2016.  
_______________________________________________________ 

24. 

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,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова: 

„Санација крова основне школе „Свети Са-

ва“ подручна школа Сочковац“ број 02-

014-7-220/16 од 22.07.2016. године 

 

Члан 1. 

„Озренпројект“ д.о.о. Петрово, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке радова: „Санација 

крова основне школе „Свети Сава“ подру-

чна школа Сочковац“ број 02-014-7-220/16 

од 22.07.2016. године.  

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова: 

„Санација крова основне школе „Свети 

Сава“ подручна школа Сочковац“ број 02-

014-7-220/16 од 22.07.2016., приспјеле су 2 

(двије) благовремене понуде, с тим да по-

нуда понуђача „Пејић градње“ с.п. Слобо-

дан Пејић Сочковац, у складу са чланом 9. 

став (4) Упутства о допунама Упутства о 

условима и начину објављивања обавје-

штења и достављања извјештаја у посту-

пцима јавних набавки у информационом 

систему „Е-набавке“ („Службени гласник 

БиХ“ број 53/5) није рангирана, јер пону-

ђач није преузео тендерску документацију 
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са Портала јавних набавки БиХ, гдје је 

иста објављена 22.07.2016. године. 
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Санација крова основне школе „Свети 

Сава“ подручна школа Сочковац“, закљу-

чиће 10 (десет) дана након што су сви 

понуђачи обавјештени о избору најпово-

љнијег понуђача, под условом да „Озре-

нпројект“ д.о.о. Петрово као најуспјешнији 

понуђач у овом поступку јавне набавке 

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

буде обавјештен о избору најуспјешнијег 

понуђача достави сва документа тражена 

тендерском документацијом у поступку 

јавне набавке радова: „Санација крова 

основне школе „Свети Сава“ подручна 

школа Сочковац“ број 02-014-7-220/16 од 

22.07.2016. Уколико најуспјешнији пону-

ђач не достави потребна документа тра-

жена тендерском документацијом у оста-

вљеном року, у складу са чланом 72. став 

(3). Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број 39/14), Уговорни орган ће поништити 

поступак јавне набавке радова: „Санација 

крова основне школе „Свети Сава“ подру-

чна школа Сочковац“ број 02-014-7-220/16 

од 22.07.2016., узимајући у обзир да је по-

нуђач „Озренпројект“ д.о.о. Петрово, био 

једини понуђач у предметном поступку, те 

да 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 пону-

ђачу 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 радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. Поступак је спровела 

Општинска управа општине Петрово, а 

Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине  Петрово, након пријема и 

оцјене понуде, упутила  је препоруку На- 

челнику општине Петрово, да се као 

најуспјешнији понуђач изабере „Озренпро-

јект“ д.о.о. Петрово. На основу члана 64. 

став (1)  тачка б),  члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом  89. 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 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 („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14) или подза-

конских аката донесених на основу њега 

има право уложити жалбу на поступак, 

сходно члану 97. Закона о јавним набавка-

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

Жалба се подноси  Уговорном органу као 

првостепеној инстанци у жалбеном посту-

пку у писаној форми директно, електро-

нским путем, ако је електронско средство 

дефинисано као начин комуникације у 

тендерској документацији, или препору-

ченом 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 најпово-

љнијег 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 су-

протности 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: 02-014-7-232/16 

Датум: 29.07.2016.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 28. Закона о јавним наба- 
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вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

радова: „Извођење додатних радова 

асфалтирања на територији општине 

Петрово у 2016. години“ 

 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Извођење 

додатних радова асфалтирања на тери-

торији општине Петрово у 2016. години“ 

се уврштава у план јавних набавки општи-

не Петрово за 2016. годину. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-236/16 

Датум: 01.08.2016.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 24. и чланом 28. 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. Стату-

та општине Петрово („Сл. гласник општи-

не Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

радова:„Извођење додатних радова 

асфалтирања на територији општине 

Петрово у 2016.години“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке радова: „Извођење додатних 

радова асфалтирања на територији општи- 

 

 

не Петрово у 2016. години“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем преговарачког посту-

пка без објаве обавјештења, у складу са 

чланом 24. и чланом 28. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

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

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.829,05 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.310,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

412 520 – Расходи за текуће одржавање 

осталих грађевинских објеката (путеви и 

мостови), те конта 511 131 – Издаци за 

прибављање путева и аутопутева на по-

дручју општине Петрово. 

 

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: 02-014-7-237/16 

 

Датум: 01.08.2016.  
_______________________________________________________ 

 

27. 

 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

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

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

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

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 
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П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

радова: „Асфалтирање дијела улице Иве 

Андрића у мјесној заједници Петрово“ 

 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Асфалтира-

ње дијела улице Иве Андрића у мјесној 

заједници Петрово“ се уврштава у план 

јавних набавки општине Петрово за 2016. 

годину. 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-238/16 

Датум: 01.08.2016.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о 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 ра-

дова: „Асфалтирање дијела улице Иве 

Андрића у мјесној заједници Петрово“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Асфалтирање дије-

ла улице Иве Андрића у мјесној заједници 

Петрово“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

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

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 
 

 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 9.628,01 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 11.264,77 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016.годину, са конта број: 

511 131 – Издаци за прибављање путева и 

аутопутева ул.“Иве Андрића“. 

 

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: 02-014-7-239/16 

Датум: 01.08.2016.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 13.  Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

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

члану 72. став (3)  Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник РС“, број 

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

члана 57. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник oпштине Петрово“, број 

7/14), Начелник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења: „Извође-

ње додатних радова асфалтирања на тери-

торији општине Петрово у 2016. години“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача радова путем преговара-

чког поступка без објаве обавјештења: 

„Извођење додатних радова асфалтирања 

на територији општине Петрово у 2016. 

години“ у следећем саставу: 
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1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.екон. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички 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 

10.08.2016. године у 09:15 часова у просто-

ријама општине 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: 02-014-7-243/16 

Датум: 03.08.2016.  
_______________________________________________________ 

30. 

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

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

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом 

Госпојинских     дјечијих     радости“    број  

02-014-7-225/16 од 27.07.2016. 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 02-014-7-225/16 од 27.07.2016. године. 

 

Члан 2. 

Уговор за јавну набавку роба: „На-

бавка бицикла за дјецу поводом Госпоји-

нских дјечијих радости“ закључиће се у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најповољни-

јег понуђача. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о ја-

вним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере„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-

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 
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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 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: 02-014-7-246/16 

Датум: 04.08.2016.  
_______________________________________________________ 

31. 

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

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

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова: 

„Препокривање зграде мјесне заједнице 

Порјечина“ број 02-014-7-231/16 од 

29.07.2016. године 

 

Члан 1. 

„Пејић градње“ Слободан Пејић с.п. 

Сочковац, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке рaдова: 

„Препокривање зграде мјесне заједнице 

Порјечина“ број 02-014-7-231/16 од 29.07. 

2016. године  

 

Члан 2. 

Уговор за јавну набавку рaдова: 

„Препокривање зграде мјесне заједнице 

Порјечина“  закључиће се у најкраћем мо-

гућем року од дана када је  понуђач 

обавјештен о избору најповољнијег пону-

ђача. 

 

 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

   

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

 Поступак јавне набавке радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Пејић градње“ Слободан Пејић 

с.п. Сочковац. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној 

набавци и који сматра да је Уговорни 

орган у току  поступка прекршио једну или 

више одредби Закона о јавним набавкама 

БиХ  или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин ко-

муникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује у року од 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 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: 02-014-7-249/16 

Датум: 08.08.2016.  
_______________________________________________________ 

32. 

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, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем конкуре-

нтског захтјева: „Асфалтирање дијела 

улице   Иве  Андрића  у  мјесној  заједници  

Петрово“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем конку-

рентског захтјева: „Асфалтирање дијела 

улице Иве Андрића у мјесној заједници 

Пе-трово“у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.екон. 

2.  Мира Катанић , дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички 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 

18.08.2016. године у 09:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Петро-

во.     

     

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: 02-014-7-252/16 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

33. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

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

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

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

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке ра-

дова: „Асфалтирање дијела пута Л54 од 

моста на Пољани десном обалом до Цви-

јановића“  у  план јавних набавки општине  

Петрово за 2016.годину 

 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Асфалтира-

ње дијела пута Л54 од моста на Пољани 

десном обалом до Цвијановића“ се увр-

штава у план јавних набавки општине Пе-

трово за 2016. годину. 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-254/16 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 
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34. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Асфалтирање дијела пута Л54 од 

моста на Пољани десном обалом до 

Цвијановића“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Асфалтирање дије-

ла пута Л54 од моста на Пољани десном 

обалом до Цвијановића“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

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

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 7.692,30 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 9.000,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

511 131 – Издаци за прибављање путева и 

аутопутева дио пута Л54 од моста на По-

љани десном обалом до Цвијановића на 

фонду 01, те конта број: 511 131 – Издаци 

за прибављање путева и аутопутева дио 

пута Л54 од моста на Пољани десном оба-

лом до Цвијановић на фонду 03. 

 

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: 02-014-7-255/16 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

35. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

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

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем конкуре-

нтског захтјева: „Асфалтирање дијела пута 

Л54 од моста на Пољани десном обалом до  

Цвијановића“ 

  

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем конку-

рентског захтјева: „Асфалтирање дијела 

пута Л54 од моста на Пољани десном оба-

лом до Цвијановића“ у следећем саставу: 

 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.екон. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

прав. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 
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II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

18.08.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Петро-

во.     

     

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: 02-014-7-257/16 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

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

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

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

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке ро-

ба: „Одржавање уличне расвјете на терито-

рији општине Петрово“ у план јавних на-

бавки Општине Петрово за 2016. годину 

 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Одржавање 

уличне расвјете на територији општине 

Петрово“ се уврштава у план јавних наба-

вки општине Петрово за 2016. годину. 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-259/16 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

 

37. 

 

На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

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

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

ну 57. Статута општине Петрово („Сл. гла-

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

лник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке рoба: 

„Одржавање уличне расвјете на територији 

општине Петрово“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступка  

јавне набавке роба: „Одржавање уличне 

расвјете на територији општине Петрово“. 

 

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 3.418,80 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 4.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2016. годину, са конта 511 234 – Издаци 

за инвестиционо одржавање, реконстру-

кцију и адаптацију вањског освјетљења, 

тротоара и ограда. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
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гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-260/16 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

38. 

На основу члана 18. 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 покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Инвестиционо одржавање ОШ "Вук 

Караџић", подручна школа у Порјечини – 

фасадерски радови“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Инвестиционо одр-

жавање ОШ "Вук Караџић", подручна 

школа у Порјечини – фасадерски радови“ 

материјалом који је претходно купљен. 

 

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 5.555,55 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 6.500,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2016. годину, са конта број: 511 

223 – Издаци за инвестиционо одржавање 

основне школе „Вук Караџић“, подручна 

школа у Порјечини. 

 

 

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: 02-014-7-269/16 

Датум: 11.08.2016.  
_______________________________________________________ 

39. 

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

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

72. Став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

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

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача роба путем директног спо-

разума: „Одржавање уличне расвјете на 

територији општине Петрово“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне на-

бавке за провођење процедуре избора 

најповољнијег добављача роба путем 

директног споразума: „Одржавање уличне 

расвјете на територији општине Петрово“ 

у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. еко-

номиста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 
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4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

15.08.2016. године у 09:15 часова у просто-

ријама Општинске управе општине Пе-

трово.         

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-263/16 

Датум: 11.08.2016.  
_______________________________________________________ 

40. 

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

и став (6), a у вези са чланом 24. и чланом 

28. 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 чла-

ну 57. Статута општине Петрово („Сл. 

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

челник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова: 

„Извођење додатних радова асфалтирања 

на територији општине Петрово у 2016. 

години“ број 02-014-7-241/16 од 

03.08.2016. године 

 

Члан 1. 

„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток, 

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке радова путем пре-

говарачког поступка без објаве обавје-

штења: „Извођење додатних радова асфа-

лтирања на територији општине Петрово у 

2016. години“ број 02-014-7-241/16 од 

03.08.2016. године. 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци радова: 

„Извођење додатних радова асфалтирања 

на територији општине Петрово у 2016. 

години“, закључиће се у најкраћем могу-

ћем року, јер се у складу са чланом 98. став 

(2) тачка (а) не примјењује рок мировања 

јер је у поступку учестовао само један по-

нуђач. 

 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

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

бавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изјављу- 
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је  у року од 5 (пет) дана, од дана када је 

подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 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: 02-014-7-264/16 

Датум: 11.08.2016.  
_______________________________________________________ 

41. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Реконструкција спомен плоче жртвама 

фашизма из II свјетског рата у МЗ 

Сочковац“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Реконструкција спо-

мен плоче жртвама фашизма из II свјетског 

рата у МЗ Сочковац“ . 

  

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 1.538,46 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 1.800,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

511 295 – Издаци за реконструкцију споме-

ника жртвама фашизма из II свјетског рата 

у МЗ Сочковац. 

 

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: 02-014-7-266/16 

Датум: 11.08.2016.  
_______________________________________________________ 

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), 

Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем директног 

споразума: „Реконструкција спомен плоче 

жртвама фашизма из II свјетског рата у МЗ  

Сочковац“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача радова путем директног 

споразума: „Реконструкција спомен плоче 

жртвама фашизма из II свјетског рата у МЗ  
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Сочковац“ у следећем саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, 

дипл.економиста 

2.  Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста,  технички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

16.08.2016. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине 

Петрово.     

     

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

Број: 02-014-7-268/16 

Датум: 11.08.2016.  
_______________________________________________________ 

 
 

43. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

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

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

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

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

 

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке ра-

дова: „Санација асфалтних рупа на путу 

Порјечина-Кртова и путу уз Поточане“ у 

план јавних набавки општине Петрово за 

2016. годину 

 

Члан 1. 

Јавна набавка радова: „Санација 

асфалтних рупа на путу Порјечина-Кртова 

и путу уз Поточане“ се уврштава у план 

јавних набавки општине Петрово за 2016. 

годину. 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-270/16 

Датум: 11.08.2016.  
_______________________________________________________ 

44. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

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

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Санација асфалтних рупа на путу По-

рјечина-Кртова и путу уз Поточане“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Санација асфалтних 

рупа на путу Порјечина-Кртова и путу уз 

Поточане“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

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

лим  подзаконским  актима  из  области  ја- 
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вних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.982,90 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

412 520 – Расходи за текуће одржавање 

осталих грађевинских објеката (путеви и 

мостови). 

 

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: 02-014-7-271/16 

Датум: 11.08.2016.  
_______________________________________________________ 

 

45. 

 

Након сравњавања Одлуке о усваја-

њу и провођењу Регулационог плана „По-

словна зона Петрово“ у Петрову („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број: 

5/09) са оригиналним текстом, уочена је 

техничка грешка која се састоји  ненаво-

ђењу дијела става 1. у члану 1. Одлуке, па 

се на основу члана 156. Пословника Ску-

пштине општине Петрово „Службени гла-

сник општине Петрово“ број: 10/05, 7/07, 

10/13 и 5/16), даје 

 

И С П Р А В К А 

Одлуке о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Пословна зона 

Петрово“ у Петрову 

 

 У Одлуци о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Пословна зона Пе-

трово“ у Петрову („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 5/09), у члану 1. у 

ставу  1. на крају текста, умјесто тачке ста- 

 

вља се запета и додаје текст: „на плански 

период од десет година“. 

 
 

                 СЕКРЕТАР  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Бранислав Михајловић, дипл.правник.,с.р. 

 

Број: 06-013.3-1-60/2016 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

46. 

Након сравњавања Одлуке о усваја-

њу и провођењу Регулационог плана „По-

словна зона Сочковац у Сочковцу („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број: 

5/09) са оригиналним текстом, уочена је 

техничка грешка која се састоји ненаво-

ђењу дијела става 1. у члану 1. Одлуке, па 

се на основу члана 156. Пословника Ску-

пштине општине Петрово „Службени гла-

сник општине Петрово“ број: 10/05, 7/07, 

10/13 и 5/16), даје 

 

И С П Р А В К А 

Одлуке о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Пословна зона 

Сочковац у Сочковцу 

 

 У Одлуци о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Пословна зона Со-

чковац у Сочковцу („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 5/09), у члану 1. у 

ставу  1. на крају текста, умјесто тачке ста-

вља се запета и додаје текст: „на плански 

период од десет година“. 

 

                 СЕКРЕТАР  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Бранислав Михајловић, дипл.правник.,с.р. 

 

 

Број: 06-013.3-1-61/2016 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

47. 

 

Након сравњавања Одлуке о усваја-

њу и провођењу Регулационог плана „По-

словна зона Карановац“ („Службени гла-

сник општине Петрово“ број: 9/10) са 

оригиналним текстом, уочена је техничка 

грешка која се састоји ненавођењу дијела 

става 1. у члану 1. Одлуке, па се на основу 

члана 156. Пословника Скупштине општи-

не Петрово „Службени гласник општине 

Петрово“ број: 10/05, 7/07, 10/13 и 5/16), 

даје 
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И С П Р А В К А 

Одлуке о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Пословна зона 

карановац“ 

 

 У Одлуци о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Пословна зона кара-

новац“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 9/10), у члану 1. у ставу  1. 

на крају текста, умјесто тачке ставља се 

запета и додаје текст: „на плански период 

од десет година“. 

 

                 СЕКРЕТАР  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Бранислав Михајловић, дипл.правник.,с.р. 

 

Број: 06-013.3-1-62/2016 

Датум: 10.08.2016.  
_______________________________________________________ 

48. 

Након сравњавања Одлуке о усваја-

њу и провођењу Регулационог плана „Ту-

ристичка зона Калуђерица“ „Службени 

гласник општине Петрово“ број: 9/10) са 

оригиналним  текстом,  уочена је техничка 

грешка која се састоји ненавођењу дијела 

става 1. у члану 1. Одлуке, па се на основу 

члана 156. Пословника Скупштине општи-

не Петрово „Службени гласник општине 

Петрово“ број: 10/05, 7/07, 10/13 и 5/16), 

даје 
 

И С П Р А В К А 

Одлуке о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Туристичка зона 

Калуђерица“ 

 

 У Одлуци о усвајању и провођењу 

Регулационог плана „Туристичка зона 

Калуђерица“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 9/10), у члану 1. у ставу  1. 

на крају текста, умјесто тачке ставља се 

запета и додаје текст: „на плански период 

од десет година“. 
 

 

              СЕКРЕТАР  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Бранислав Михајловић, дипл.правник.,с.р. 

 

Број: 06-013.3-1-63/2016 

Датум: 10.08.2016.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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