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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 9  Петрово, 12.09.2013. године          Година: XXІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 1. 

На основу члана 1. став 3. и члана 3. 
став 1., тачка под а). Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Служ-
бени гласник БиХ“, број 49/04), сходно 
члану 72. став 3. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“, број 101/04), те 
члану  56. став  1., алинеја  2., Статута 
општине Петрово („ Сл.  гласник општине 
Петрово“,  број  17/06), Начелник општине 
Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за 

извођење радова:„Одржавање макадамских 
улица и путева на подручју општине 

Петрово за 2013 . годину “ 
 

Члан 1. 
Приступа се поступку јавне набавке 

за извођење радова: „Одржавање макадам-
ских улица и путева на подручју општине 
Петрово за 2013. годину“, путем конкурен-
тског позива без објаве обавјештења у 
Службеном  гласнику БиХ – е,  први пут.  

 
Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача извр-
шиће се конкурентским поступком, у 
складу са одредбама Закона о јавним на-
бавкама Босне и Херцеговине („Службени   
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 8/06, 24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 
12/09 и 60/10), те осталим подзаконским 
актима из области Јавних набавки. 

 
Члан 3. 

Процијењена вриједност ове набав-
ке износи 25.000,00  КМ. Средства за на-
бавку из члана 1 . ове Одлуке обезбијеђена 
су из Буџета општине Петрово,  са конта: 
412 520 – Текуће одржавање осталих 
грађевинских објеката (путеви и мостови). 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за јавне набавке општине  

 
Петрово и Административна служба 
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: 02-014-7-68/13 
Датум: 18.06.2013.  
_______________________________________________________ 

2. 
На основу члана  56. став 1., алинеја  

2., Статута општине Петрово („Сл.  
гласник општине Петрово“,  број: 17/06) , 
сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл . гласник РС“, број 101/04), 
те  члану 6. став 1. , тачка ц)., Упутствa о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број:  03/05), у 
вези члана  34. став 2. , у смислу члана 3. 
став 1., тачка под а). Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04) 
и Правилника о поступку директног спора-
зума („Службени гласник БиХ“, број:  
53/06 и 20/09), Начелник општине Петро-
во, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О додјели уговора за вршење услуга у пос-
тупку Директног споразума: „Друга фаза 

израде Стратешког плана развоја општине 
Петрово за период 2013 – 2018 . година, 
референца 02-014-7-62/13 од 07.06. 2013. 
године, пословном субјекту „Центар за 

економију “ д . о . о . Бања Лука 
 

Друштво са ограниченом одговор-
ношћу под називом „Центар за економију“ 
д.о.о. Бања Лука, кога заступа Милош 
Тодоровић, изабрано је као најповољнији 
понуђач у поступку јавне набавке: „Друга 
фаза израде Стратешког плана развоја 
општине Петрово за период 2013 – 2018. 
година, Директни споразум, референца 02-
014-7-62/13 од 07.06.2013. године. 
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 Уговор о набавци услуга: „Друга 
фаза израде Стратешког плана развоја 
општине Петрово за период 2013 – 2018 . 
година, референца 02-014-7-62/13 од 07.06. 
2013. године, закључиће се се након истека 
15 (петнаест) дана, од дана када је  пону-
ђач обавјештен о избору најповољнијег 
добављача услуга. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ“, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10), те подзаконским 
актима из области јавних набавки.  

Поступак је спровела Администра-
тивна служба општине Петрово, а Коми-
сија  за јавне набавке општине Петрово, 
након пријема и оцјене понуда, упутила  је 
препоруку Начелнику општине Петрово, 
да се  као, најповољнији понуђач изабере: 
„Центар за економију“ д.о.о. Бања Лука.  

На основу члана 34. став 1. тачка а). 
и тачка б)., и члана 35. став 1. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
број: 49/04), сходно Упутству о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ („Служ-
бени гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09) , у 
смислу члана 3. став 2. члана 7. став 3. и 
члан 8. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник БиХ“ , број 
53/06 и 20/09),  донешена је Одлука као у 
диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-
бавци  и који сматра да је уговорни орган у 
току  поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ  
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити приговор 
на поступак., сходно члану 10. Правилника 
о поступку директног споразума („Служ-
бени гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09).  

Приговор се подноси  уговорном 
органу као првостепеној инстанци у 
жалбеном поступку у писаној форми  у 
року од 5 (пет) дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или 
је требао да сазна за наводну повреду  
Закона о јавним набавкама, али не касније 
од 1 (једне) године  од наводне повреде, у 
смислу члана 50. и члана 51. став 1. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ“, број: 49/04). 

 

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

Број: 02-014-7-70/13 
Датум: 19.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

3. 
На основу члана  56. став 1., алинеја  

2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“,  број: 17/06), 
сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
101/04), те члану 6. став 1., тачка ц)., Упут-
ствa о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број:  
03/05), у вези члана  34. став 2., у смислу 
члана 3. став 1., тачка под а). Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 49/04) и Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник 
БиХ“, број: 53/06 и 20/09), Начелник 
општине Петрово, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

О додјели уговора за вршење услуга у пос-
тупку Директног споразума : „Испитивање 
бунара у општини Петрово к.о. Карановац, 
референца 02-014-7-65/13 од 11.06. 2013. 

године, пословном субјекту „ ИПИН “ 
д.о.о. Бијељина 

 
Друштво са ограниченом одговор-

ношћу под називом „ИПИН“ д.о.о. Бијељи-
на, кога заступа директор Драго Ј., иза-
брано је као најповољнији понуђач у пос-
тупку јавне набавке : „Испитивање бунара 
у општини Петрово, к.о. Карановац, 
Директни споразум, референца 02-014-7-
65/13 од 11.06.2013. године. 

Уговор о набавци услуга: „Испити-
вање бунара у општини Петрово, к.о. 
Карановац“, Директни споразум, референ-
ца 02-014-7-65/13 од 11.06.2013. године, 
закључиће се се након истека 15 (петнаест) 
дана, од дана када је  понуђач обавјештен о 
избору најповољнијег добављача услуга. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10), те подзаконским  
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актима из области јавних набавки.  
Поступак је спровела Администра-

тивна служба општине Петрово, а Коми-
сија за јавне набавке општине Петрово, 
након пријема и оцјене понуда , упутила  је 
препоруку Начелнику општине Петрово, 
да се  као, најповољнији понуђач изабере: 
„ИПИН “ д.о.о. Бијељина.  

На основу члана 34. став 1. тачка а). 
и тачка б)., и члана 35. став 1. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
број: 49/04), сходно Упутству о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ („Служ-
бени гласник БиХ“, број:  03/05 и 24/ 09), у 
смислу члана 3. став 2. члана 7. став 3. и 
члан 8. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник БиХ“ , број 
53/06 и 20/09),  донешена је Одлука као у 
диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
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  
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити приговор 
на поступак., сходно члану 10. Правилника 
о поступку Директног споразума („Служ-
бени гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09).  

Приговор се подноси уговорном 
органу као првостепеној инстанци у 
жалбеном поступку у писаној форми  у 
року од 5 (пет) дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање  или 
је требао да сазна за наводну повреду  
Закона о јавним набавкама , али не касније 
од 1 ( једне ) године  од наводне повреде, у 
смислу члана 50. и члана 51. став 1. Закона 
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ“, број: 49/04). 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-73/13 
Датум: 20.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

4. 
На основу члана 7.  став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл.  гласник БиХ“, број 49/04), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72 . Став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
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 у конкурентском 
поступку: „Одржавање макадамских улица 
и путева на подручју општине Петрово за 
2013. годину“, референца број: 02–14–7–

68/13 од  18.06. 2013. године  
 
I 

Именује се Комисија за јавне на-
бавке за провођење процедуре избора нај-
повољнијег добављача радова у кон-
курентском поступку: „Одржавање мака-
дамских улица и путева на подручју 
општине Петрово за 2013. годину“, у 
следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник комисије; 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан комисије и 

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста  
- члан комисије. 

Секретар Комисије: 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  

03.07.2013. године, у 12:15 часова, у 
просторијама општине Петрово. 

         
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-74/13 
Датум: 26.06.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

5. 
На основу члана 7.  став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („ 
Сл.  гласник БиХ“, број 49/04), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о 
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примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл . гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72 . Став 3.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
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 кредитних услуга у отворе-
ном поступку: „Дугорочно кредитно заду-
жење општине Петрово у сврху финанси-

рања пренесених обавеза и капиталних 
улагања“ 

 
I 

Именује се Комисија за јавне на-
бавке за провођење процедуре избора 
најповољнијег добављача кредитних услу-
га у отвореном поступку: „Дугорочно 
кредитно задужење општине Петрово у 
сврху финансирања пренесених обавеза и 
капиталних улагања“, у следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник комисије  

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан комисије  

3. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-
миста- члан комисије  

4. Весна Петровић, дипл. еконо-
миста – члан комисије 

5. Жељко Ђурић, дипл. економиста 
– члан комисије и  

Секретар Комисије : Жељко Томић, 
дипл. економиста. 

 
II 

Задатак чланова Комисије је да 
изврши провођење поступка јавне набавке 
и то: израда тендерске документације, 
објављивање обавјештења, отварање и 
вредновање понуде и предлагање најпо-
вољнијег понуђача. 

 
III 

Отварање понуда ће се извршити  
14.08.2013. године, у 12:15 часова, у 
просторијама општине Петрово.   

       
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном  
 

гласнику општине Петрово“. 
 

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

Број: 02-014-7-76/13 
Датум: 04.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

6. 
На основу члана 1. став 3. члана 4. и 

члана 6. став 1., у смислу члана 10. став 1. , 
тачка под а).,  Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04), те осталих позитивних 
прописа из области Јавних набавки,  схо-
дно члану 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
101/04), у вези члана  56. став  1., алинеја  
2., Статута општине Петрово („Сл.  
гласник општине Петрово“,  број  17/06), 
Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за 

извршење кредитних услуга  
 

Члан 1. 
ПРИСТУПА СЕ покретању  поступ-

ка јавне набавке услуга: „Дугорочно 
кредитно задужење општине Петрово у 
сврху финансирања пренесених обавеза и 
капиталних улагања“ у износу од 
446.634,00 КМ. 

Лот 1 - Финансирање пренесених 
обавеза: 283.484,00 КМ и 

Лот 2 – Капитална улагања: 
163.150,00 КМ. 

 
Члан 2. 

Предвиђени максимални износ сред-
става за реализацију ове јавне набавке је: 
220.302,00 КМ.  

Наведене кредитне услуге финанси-
раће се у наредних 10 (десет година), уз 
једнаке мјесечне ануитете, са грејс 
периодом од 6 мјесеци, који је урачунат у 
период отплате кредита. 

 
Члан 3. 

Избор најповољнијег понуђача с 
провешће се отвореним поступком – први 
пут, у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Служ-
бени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 12/09 и 60/10) , те 
осталим подзаконским актима из области 
Јавних набавки. 
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Члан 4. 
Планирани  почетак реализације је 

од 04.07.2013. године до 30.09.2013. 
године. 

 

Члан 5. 
Критеријуми који ће се примјењива-

ти при избору најповиљнијег понуђача је 
најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде. 

 

Члан 5 . 
Поступак јавне набавке, с провешће 

Комисија за јавне набавке општине Петро-
во и Административна служба општине 
Петрово. 

 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-7-75/13 
Датум: 04.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 56. Став 1., алинеја 

2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“, број:17/06), сходно 
члану 72. став 3. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“, број 101/04), те  
члану 6. став 1., тачка ц)., Упутствa о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број: 03/05), у 
вези члана  34. став 2., у смислу члана 
3.став 1.,тачка под а).Закона о јавним 
набавкама(„Сл. гласник БиХ“, број:49/04), 
Начелник општине Петрово, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку изво-
ђења радова у конкурентском поступку: 

„Одржавање макадамских улица и путева 
на подручју општине Петрово за 2013. го-
дину, референца 02-014-7-68/13 од 18.06. 

2013. године, пословном субјекту 
„ВОДА“ ЈКП ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
Јавно комунално предузеће „ВОДА“ 

ЈКП Петрово, изабрано је као најповољ-
нији понуђач у поступку јавне набавке у 
конкурентском поступку: „Одржавање ма-
кадамских улица и путева на подручју 
општине Петрово за 2013. годину, 

референца број: 02-014-7-68/13 од 18.06. 
2013. године. 

 
Члан 2. 

 Уговор о јавној набавци радова: 
„Одржавање макадамских улица и путева 
на подручју општине Петрово за 2013. 
годину,референца број:02-014-7-68/13 од 
18.06.2013. године, закључиће се се након 
истека 15 (петнаест) дана, од дана када је  
понуђач обавјештен о избору најповољ-
нијег добављача услуга. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10, те подзаконским 
актима и осталим позитивним прописима 
из области јавних набавки.  

Поступак је спровела Администра-
тивна служба општине Петрово, а Коми-
сија за јавне набавке општине Петрово, 
након пријема и оцјене понуда, упутила  је 
препоруку Начелнику општине Петрово, 
да се као најповољнији понуђач изабере: 
„ВОДА“ ЈКП Петрово.  

На основу члана 34. став 1. тачка б)., 
и члана 35. став 1. Закона о јавним набав-
кама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04), 
сходно Упутству о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени глас-
ник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), одлучено је  
као у диспозитиву ове Одлуке. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-
бавци  и који сматра да је уговорни орган у 
току  поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ  
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити приговор 
на поступак., сходно члану 50. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број 49/04) .  

Приговор се подноси уговорном ор-
гану као првостепеној инстанци у жалбе-
ном поступку у писаној форми  у року од 5 
(пет) дана од дана када је подносилац при-
говора стекао сазнање или је требао да 
сазна за наводну повреду  Закона о јавним 
набавкама, али не касније од 1 (једне) го-
дине од наводне повреде, у смислу члана 
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51. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04). 

 

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

Број: 02-014-7-78/13 
Датум: 08.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 7.  став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под ц). Упутства о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72 . Став 3.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
Начелник општине Петрово, д о н о с и  
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-
јег  добављача роба у поступку Директног 
споразума: „Набавка грађевинског мате-

ријала за помоћ грађанима у натури“ 
 

I 
Именује се Комисија за јавне набав-

ке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача роба у поступку Ди-
ректног споразума: „Набавка грађевин-
ског материјала у натури за помоћ поро-
дици Момира Петковића“, у следећем 
саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник комисије; 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан комисије и 

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста  
- члан комисије. 
 Секретар Комисије: Жељко Томић, 
дипл. економиста. 

II 
Задатак чланова комисије је да из-

врши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

23.07.2013. године, у 12:15 часова, у 
просторијама општине Петрово.    

     
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном   

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

 

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

Број: 02-014-7-82/13 
Датум: 16.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

9. 
На основу члана 1. став 3. члана 4. и 

члана 6. став 1. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04), у смислу члана 1. Прав-
илника о измјени Правилника о поступку 
Директног споразума  („Сл. гласник БиХ“, 
број 53/06 и 20/09)  те осталих позитивних 
прописа из области Јавних набавки,  
сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
101/04), у вези члана  56. став 1., алинеја  
2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“, број 17/06), Начел-
ник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке роба 

– „ грађевински материјал за помоћ 
грађанима “  

 

Члан 1. 
ОДОБРАВА СЕ покретање  поступ-

ка јавне набавке робе – „грађевинског 
материјала“ за помоћ у натури породици 
Момира Петковића из Порјечине – Дирек-
тни споразум. 

 
Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 
извршиће се Директним споразумом, у 
складу са одредбама Закона о јавним на-
бавкама Босне и Херцеговине („Службени   
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 8/06, 24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 
12/09 и 60/10), те осталим подзаконским 
актима из области Јавних набавки. 

 
Члан 3. 

Процјењена вриједност ове набавке 
износи 5.000,00 КМ. Средства за набавку 
из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена из 
Буџета општине Петрово,  са конта 416148   
- Капиталне помоћи грађанима у натури. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за јавне набавке општине 



Страна 7 - Број 9     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Четвртак,12.09.2013. године 
 

Петрово и Административна служба опш-
тине Петрово. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-80/13 
Датум: 16.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

10. 
На основу члана  56. став  1., алинеја  

2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“, број: 17/06), сход-
но члану 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл. гласник РС“ број 10/04), 
те члану 6. став 1., тачка ц)., Упутствa о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број:  03/05), у 
вези члана  34. став 2., у смислу члана 3. 
став 1., тачка под а). Закона о јавним на-
бавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04) и 
Правилника о поступку директног спо-
разума („Службени гласник БиХ“, број:  
53/06 и 20/09), Начелник општине Петро-
во, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

О додјели уговора за набавку роба у пос-
тупку Директног споразума: „Грађевински 
материјал за помоћ у натури породици Мо-
мира Петковића из Порјечине“, референца 
02-014-7-80/13 од 16.07. 2013. године, пос-

ловном субјекту „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“ 
Сочковац,с.п. 

 
Пословни субјекат под називом 

„ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“ Сочковац, с.п., изабра-
но је као најповољнији понуђач за набавку 
роба у поступку Директног споразума: 
„Грађевински материјал за помоћ у натури 
породици Момира Петковића из Порје-
чине“, референца 02-014-7-80/13 од 16.07. 
2013. године. 

Споразум о набавци роба: „Грађе-
вински материјал за помоћ у натури поро-
дици Момира Петковића из Порјечине“, 
референца 02-014-7-80/13 од 16.07. 2013. 
године, закључиће се одмах након што  по-
нуђач буде обавјештен о избору најповољ-
нијег добављача роба, те ако исти не буде 
поднио приговор. 

 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10), те подзаконским ак-
тима из области јавних набавки.  

Поступак је спровела Администра-
тивна служба општине Петрово, а Коми-
сија  за јавне набавке општине Петрово, 
након пријема и оцјене понуда, упутила  је 
препоруку Начелнику општине Петрово, 
да се  као, најповољнији понуђач изабере: 
„ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“ Сочковац, с.п. 

На основу члана 34. став 1. тачка а). 
и тачка б)., и члана 35. став 1. Закона о јав-
ним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
број: 49/04), сходно Упутству о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службе-
ни гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), у 
смислу члана 3. став 2. члана 7. став 3. и 
члан 8. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник БиХ“ , број 
53/06 и 20/09), донешена је Одлука као у 
диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
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  
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити приговор 
на поступак., сходно члану 10. Правилника 
о поступку Директног споразума („Служ-
бени гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09).  

Приговор се подноси  уговорном ор-
гану као првостепеној инстанци у жал-
беном поступку у писаној форми  у року 
од 5 ( пет ) дана од дана када је подносилац 
приговора стекао сазнање  или је требао да 
сазна за наводну повреду  Закона о јавним 
набавкама, али не касније од 1 (једне) 
године од наводне повреде, у смислу члана 
50. и члана 51. став 1. Закона о јавним на-
бавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04). 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-83/13 
Датум: 29.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 
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11. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 540,00 КМ, са 
конта брoj 511321-Издаци за набавку кан-
целаријског намјештаја на конто 511341- 
Издаци за набавку опреме за вентилацију и 
хлађење (организациони код 00380130), 
период јули 2013.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: 02-014-1-190/13 
Датум: 26.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

12. 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 200,00 КМ, са 
конта број 415219 – Помоћ осталим 
непоменутим организацијама и удруже-
њима  на конто 415212-КСС „Милосрђе“ 
Сочковац (организациони код 00380130), 
период јули 2013. 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: 02-014-1-193/13 
Датум: 29.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

13. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
 Одобрава се реалокација средстава  
Добровољној ватрогасној јединици Пет-
рово (организациони код 00380600), у из-
носу од 100,00 КМ, са конта број 412730  – 
Расходи за услуге информисања и медија 
на конто 412992 – Расходи по основу чла-
нарина, за мјесец јули  2013. 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: 02-014-1-192/13 
Датум: 31.07.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

14. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
 Одобрава се реалокација новчаних  
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средстава ЈУ „Центар за социјални рад“  
Петрово  (организациони код 00380300), у 
износу од 300,00 КМ , са конта број 416114 
– Расходи за једнократне новчане помоћи  
на конто 412531 – Расходи за текуће 
одржавање превозних средстава, за мјесец 
јули  2013.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: 02-014-1-199/13 
Датум: 06.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

15. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу 600,00 КМ, са 
конта број 412950 – Расходи по судским 
рјешењима на конто 412739-Расходи за 
остале услуге информисања и медија( 
организациони код 00380130), период 
август 2013.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: 02-014-1-200/13 
Датум: 06.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

16. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“: број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 
О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 2.000,00 КМ, са 
конта број 412950 – Расходи по судским 
рјешењима на конто 412199-Расходи по 
основу осталог закупа( организациони код 
00380130), период август 2013.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: 02-014-1-196/13 
Датум: 06.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

17. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 1.000,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто 416129-Остале текуће дознаке( орга-
низациони код (00380130), период јуни 
2013.године. 
        

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду и финансије.                                     
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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: 02-014-1-202/13 
Датум: 07.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

18. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 250,00 КМ, са 
конта број 516100 – Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара амба-
лаже и слично на конто 511341-Уградња 
климе, период август 2013. 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: 02-014-1-203/13 
Датум: 05.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

19. 
          На основу члана 1. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Служ-
бени гласник БиХ број: 49/04, 19/05, 52/05, 
08/06, 70/06, 12/09 и 60/10), Упутства о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник Бих“ број: 03/05 и 
24/09) и члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), начелник општине Петро-
во доноси  
 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке за на-

бавку услуге Израда главног пројекта 
бунара „Карановац Б1“општина Петрово 

 
Члан 1. 

      Одобрава се покретање јавне набав-
ке за набавку услуге: Израда главног 
пројекта бунара „Карановац Б1“ општина 
Петрово путем конкурентског позива за 
достављање понуда, без објаве у Служ-
беном гласнику БиХ. 
 

Члан 2. 
     Средства за предметну набавку су 
планирана у Буџету општине Петрово у 
оквиру конта број 513718-Издаци за про-
јектну документацију. Процијењена ври-
једност набавке из Члана1. ове Одлуке 
износи 10.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
     За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за предметну набавку и то да 
у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ ( „Службени гласник Бих“ број: 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) 
изврши отварање и вредновање понуда и 
предложи најповољнијег понуђача за на-
ведену набавку. 
 

Члан 4. 
     Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-85/13 
Датум: 13.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

20. 
На основу члана 56. Став 1., алинеја 

2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“, број: 17/06), сход-
но члану 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл . гласник РС“, број 
101/04), члану 6. став 1., тачка ц)., Упут-
ствa о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
03/05), те члану 1., став 2., а у у вези члана  
34. став 2., у смислу члана 3. став 1., тачка 
под а). Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник БиХ“, број:49/04), Начелник опш-
тине Петрово, д о н о с и  
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О Д Л У К У 
О додјели Уговора за јавну набавку кре-
дитних услуга: „Дугорочно кредитно заду-
жење општине Петрово у сврху финанси-
рања пренесених обавеза и капиталних 
улагања“, референца број: 02-014-7-75/13 
од 04.07. 2013. године, пословном субјекту 
„НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА“ а.д. Бања Лука 

 

Члан 1. 
„НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА“ а.д. 

Бања Лука, изабрано је као најповољнији 
понуђач у поступку јавне набавке у отво-
реном поступку: „Дугорочно кредитно 
задужење општине Петрово у сврху фина-
нсирања пренесених обавеза и капиталних 
улагања“, Лот 1-Финансирање пренесених 
обавеза и Лот 2-Капитална улагања, рефе-
ренца број: 02-014-7-75/13 од 04.07. 2013. 
године. 

 

Члан 2. 
 Уговор о јавној набавци услуга: 

„Дугорочно кредитно задужење општине 
Петрово у сврху финансирања пренесених 
обавеза и капиталних улагања“, референца 
број: 02-014-7-75/13 од 04.07. 2013. године, 
закључиће се се након истека 15 (петнаест) 
дана,од дана када је  понуђач обавјештен о 
избору најповољнијег добављача услуга. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10, те подзаконским акти-
ма и осталим позитивним прописима из 
области јавних набавки.  

Поступак је спровела Админис-
тративна служба општине Петрово, а Ко-
мисија за јавне набавке општине Петрово, 
након пријема и оцјене понуда, упутила  је 
препоруку Начелнику општине Петрово, 
да се као најповољнији понуђач изабере 
„НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА“ а.д. Бања Лука. 

На основу члана 34. став 1.тачка б)., 
и члана 35. став 1. Закона о јавним набав-
кама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04), 
сходно Упутству о примјени Закона о јав-
ним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 03/05 и 24/09), одлучено је  као 
у диспозитиву ове Одлуке. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
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 ос-
нову њега има право уложити приговор на 
поступак., сходно члану 50. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број 49/04) .  

Приговор се подноси уговорном 
органу као првостепеној инстанци у жал-
беном поступку у писаној форми  у року 
од 5 (пет) дана од дана када је подносилац 
приговора стекао сазнање или је требао да 
сазна за наводну повреду Закона о јавним 
набавкама, али не касније од 1 (једне) 
године  од наводне повреде, у смислу 
члана 51. став 1. Закона о јавним набав-
кама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04). 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-87/13 
Датум: 19.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

21. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 56. 
Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06) у 
вези са Програмом подстицајних средстава 
за „Стварање основе за производњу ква-
литетног приплодног подмлатка у гове-
дарству на подручју општине Петрово“ 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 7/11), начелник општине Петрово 
доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРИПЛОДНИ 
ПОДМЛАДАК У ГОВЕДАРСТВУ 

 
1. Ристић (Јеленко) Бојану, ЈМБГ: 

0701984180002, из Порјечине, општина 
Петрово, признаје се право на новчани 
подстицај у износу од 200,00 КМ, за одгој 
женског приплодног подмлатка у гове-
дарству. 

2. Новчана средства ће пољопри-
вредном произвођачу бити исплаћена на 
текући рачун број: 562-005-80299322-38 
код НЛБ - Развојна Банка. 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
 Пољопривредни произвођач Ристић 
Бојан из Порјечине, обратио се општини 
Петрово са захтјевом за кориштење под-
стицајних средстава у пољопривреди на 
основу Програма „Стварање основе за про-
изводњу квалтетног приплодног подмлатка 
у говедарству на подручју општине Пет-
рово“. 
 Увидом у достављену документа-
цију (пасош краве, пасош телета, потврда о 
осјемењавању) од стране регистрованог 
пољопривредног произвођача, РПБГ: 
12027800226, који је укључен у Програм 
као пољопривредни произвођач млијека на 
властитој фарми музних грла, констато-
вано је да именовани посједује сву потре-
бну документацију, да је на основу план-
ског осјемењавања одабраног женског грла 
(шифра ушне маркице АТ000669544607), 
добијено једно женско теле (шифра ушне 
маркице ВА035086000069) да су испош-
товане све мјере и рокови, те је сходно 
„Програму подстицајних средстава за 
„Стварање основе за производњу квали-
тетног приплодног подмлатка у говедар-
ству на подручју општине Петрово“ („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
7/11), подносилац захтјева испунио све ус-
лове за новчани подстицај 200 КМ по грлу 
за женко приплодно теле, па је због тога по 
захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 
рјешења. 
 Против овог Рјешења може се уло-
жити приговор начелнику општине Пет-
рово у року од 8 (осам) дана од дана при-
јема. 
 

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

Број: 02-014-4-33/13 
Датум: 09.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

22. 
На основу члана 1. став 3. члана 4. и 

члана 6. став 1. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04), у смислу члана 1. Пра-
вилника о измјени Правилника о поступку 
Директног споразума  („Сл. гласник БиХ“, 
број 53/06 и 20/09)  те осталих позитивних 
прописа из области Јавних набавки,  схо-
дно члану 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
101/04), у вези члана  56. став  1., алинеја  
2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-

ник општине Петрово“,  број  17/06), На-
челник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке 
радова: „Завршетак зграде на гробљу 

Брђани у МЗ Петрово“  
 

Члан 1. 
ОДОБРАВА СЕ покретање  посту-

пка јавне набавке радова: „Завршетак згра-
де на гробљу Брђани у МЗ Петрово“ – Ди-
ректни споразум. 

 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће се Директним споразумом, у скла-
ду са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, 56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), те 
осталим подзаконским актима из области 
Јавних набавки. 

 

Члан 3. 
Процјењена вриједност ове набавке 

износи 3.500,00 КМ. Средства за набавку 
из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су из 
Буџета општине Петрово, са конта 511197-
Издаци за изградњу и прибављање осталих 
објеката-зграда на гробљу Брђани МЗ Пет-
рово. 

 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пет-
рово и Административна служба општине 
Петрово. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 

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

Број: 02-014-7-89/13 
Датум: 22.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

23. 
На основу члана 1. став 3. и члана 3. 

став 1., тачка под а). Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службе-
ни гласник БиХ“, број 49/04), сходно чла-
ну 72. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Сл. гласник РС“, број 101/04), те чла-
ну  56. став 1., алинеја 2., Статута општине 
Петрово („Сл.  гласник општине Петрово“,  
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број 17/06), Начелник општине Петрово, 
доноси 

 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за из-
вођење радова: „Aсфалтирање дијела ули-
це 23. Август у МЗ Петрово у дужини  350 
м и поправак асфалтног пута у МЗ Кртова 

на дијелу пута Пониква-Радићи “ 
 

Члан 1. 
Приступа се поступку јавне набавке 

за извођење радова: „Aсфалтирање дијела 
улице 23. Август, у МЗ Петрово у дужини  
350 м и поправак асфалтног пута у МЗ 
Кртова на дијелу пута Пониква-Радићи“, 
путем конкурентског позива без објаве 
обавјештења у Службеном  гласнику БиХ 
– е,  први пут.  

 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се конкурентским поступком, у скла-
ду са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, 56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), те 
осталим подзаконским актима из области 
Јавних набавки. 

 

Члан 3. 
Процијењена вриједност ове набав-

ке износи 31.926,00  КМ, без ПДВ – а, а 
37.353,42 КМ, са ПДВ – ом. Средства за 
набавку из члана 1. ове Одлуке обезби-
јеђена су из Буџета општине Петрово,  са 
конта: 511131–Издаци за изградњу и при-
бављање путева и са конта: 412520-Рас-
ходи за текуће одржавање осталих грађе-
винских објеката (путеви и мостови). 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за јавне набавке општине 
Петрово и Административна служба опш-
тине 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: 02-014-7-91/13 
Датум: 26.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

24. 
На основу члана 7.  став 2 . Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04), у вези 

члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о при-
мјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
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 најповољ-
нијег добављача рaдова у поступку Дире-

ктног споразума:„ Завршетак зграде на 
гробљу Брђани у МЗ Петрово“ – Директни 
споразум, Референца број: 02-14-7-89/13 

од 22.08.2013. године 
 

I 
Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача радова у поступку 
Директног споразума: „Завршетак зграде 
на гробљу Брђани у МЗ Петрово“ – Ди-
ректни споразум, Референца број: 02-14-7-
89/13 од 22.08.2013. године., у следећем 
саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник Комисије, 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан комисије, 

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста  
- члан комисије и 

4. Жељко Томић, дипл. економиста 
- секретар Комисије. 

II 
Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

29.08.2013. године, у 12:15 часова, у прос-
торијама општине Петрово.       

  

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

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

 

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

Број: 02-014-7-90/13 
Датум: 22.08.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

25. 
На основу члана 7.  став 2 . Закона о 
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јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о при-
мјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
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 најповољ-
нијег добављача рaдова у поступку Дирек-
тног споразума:„ Завршетак зграде на гро-

бљу Брђани у МЗ Петрово“ – Директни 
споразум, Референца број: 02-14-7-89/13 

од 22.08.2013. године 
 

I 
Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача радова у поступку 
Директног споразума: „Завршетак зграде 
на гробљу Брђани у МЗ Петрово“ – Ди-
ректни споразум, Референца број: 02-14-7-
89/13 од 22.08.2013. године., у следећем 
саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник Комисије, 

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан комисије, 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста  
- члан комисије и 

4. Жељко Томић, дипл. економиста 
- секретар Комисије. 

II 
Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

10.09.2013. године, у 12:15 часова, у прос-
торијама општине Петрово.  

        
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-93/13 
Датум: 02.09.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

26. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
 Одобрава се реалокација новчаних  
средстава ЈП „Центар за културу и 
образовање“  Петрово  (организациони код 
00380500), у износу од 60,00 КМ , са конта 
број 412900 – Остали непоменути расходи  
на конто 412600 – Расходи по основу 
путовања и смјештаја, за мјесец август  
2013. 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: 02-014-1-226/13 
Датум: 03.09.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

27. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 250,00 КМ, са 
конта број 412999 – Остали непоменути 
расходи на конто 413910-Расходи по осно-
ву камата (организациони код 00380130), 
период август 2013. године. 

        
Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду и финансије.  
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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: 02-014-1-231/13 
Датум: 03.09.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

28. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи (Службени гласник РС, 
број 101/04, 42/05. и 118/05.) и члана 31.  
тачка в), а  у вези са чланом  35.   Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 121/12), те члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово„ број 17/06) Начелник општине Пе-
трово доноси  

  
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Утврђује се Нацрт ребаланса буџета 
општине Петрово за 2013. годину са прег-
ледом планираних буџетских средстава и 
буџетских издатака у табеларном прегледу 
који је саставни дио ове одлуке. 
 Планирана буџетска средства: 
 - Порески приходи  1.992.380,00 КМ 
 - Непорески приходи 317.270,00 КМ 
 - Грантови          200,00 КМ 
 - Трансфери између буџетских једи-
ница                           148.900,00 КМ 
 - Примици за нефинансијску имови-
ну                                                1.400,00 KM 
            - Примици од задуживања                                          

             446.630,00 КМ 
УКУПНО:           2.906.780,00 КМ 
 

 Планирани буџетски издаци: 
 -  Расходи за лична примања                                       
                                                 958.650,00 КМ    
 -  Расходи по основу коришћења ро-
ба и услуга                              466.344,00 КМ 
 -  Расходи финансирања и др. фи-
нанс.трошкови                         61.212,00 КМ 
 -  Субвенције                77.500,00 КМ 
 -  Грантови                  195.597,00 КМ                                                       
            -  Дознаке на име социјалне заштите                                  
                                                 349.750,00 КМ 
             

-  Буџетска резерва      33.044,00 КМ 
            - Издаци за произведену сталну 
имовину                                  273.269,00 КМ 
            - Издаци за непроизведену сталну 
имовину                                    36.160,00 КМ 
            - Издаци за залихе материјала, робе 
и сит.инв.                                    2.750,00 КМ 
            - Издаци по основу пореза на додат. 
вриједност                                     720,00 КМ 
            -   Издаци за отплату дугова                                         
                                                 451.784,00 КМ 
 УКУПНО:           2.906.780,00 КМ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана  доношења, а биће објављена 
у Службеном гласнику општине Петрово.   

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
 

Број: 02-014-1-222/13 
Датум: 02.09.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

29. 
На основу члана 7.  став 2 . Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 70/06,12/09 и 60/10), у 
вези члана 5. став 1., у смислу става 3., 
тачке под а) и ц) Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ („Служ-
бени гласник БиХ“ 03/05 и 24/09), и члана 
72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04), 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 извођача рaдова у поступку Конкурен-
тски захтјев: „Aсфалтирање дијела улице 

23. август у дужини  350 м и поправак 
асфалтног пута у МЗ Кртова“ 

 

I 
Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег извођача радова у поступку 
Конкурентски захтјев - без објаве 
обавјештења  „Aсфалтирање дијела улице 
23. Август у МЗ Петрово у дужини  350 м 
и поправак асфалтног пута у МЗ Кртова на 
дијелу пута Пониква-Радићи“, Референца 
број: 02-14-7-92/13 од 26.08.2013. године, у 
следећем саставу: 
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1. Младен Томић, дипл. економиста 
- предсједник  

2. Јулијана Иличић, дипл. правник  
-  члан  

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста  
- члан  

4. Весна Петровић, дипл. економис-
та - секретар  

II 
Задатак чланова Комисије је да из-

врши отварање и вредновање понуда и 
предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

06.09.2013. године, у 12 часова и 15 
минута у просторијама општине Петрово.  

        
IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  
доношења, а биће објављено у „Служ-
беном гласнику општине Петрово“. 

 
                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-95/13 
Датум: 06.09.2013.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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