СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 9

Петрово, 29.11.2017. године

Година: XXV

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), а у вези
са чланом 10. став 1. Пословника Скупштине општине Петрово-Пречишћени текст („Службени гласник општине Петрово“ број: 9/16), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 27.11.
2017. године, донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Члан 1.
Верификује се Самарџић Љубиши
из Карановца мандат одборника у Скупштини општине Петрово конституисане
након Локалних избора у Босни и Херцеговини 2016. године, са листе политичког
субјекта Српска радикална странка Републике Српске.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у ''Службеном
гласнику општине Петровo'' и огласној
табли општине.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-70/17
Датум: 27.11.2017.
2.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 97/16),
члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09 95/11 и
60/15), члана 5. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Ср-

пске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 20/12) и чланa 38. став 2. тачка 2.
Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 27.11.2017. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Општина Петрово путем усменог јавног надметања-лицитације приступа продаји непокретности у Пословној зони
Сочковац, означеној са к.ч. број 1036/1
Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 5364 m2 уписана у Посједовни
лист број 55/4 к.о. Сочковац посјед
општине Петрово са дијелом 1/1 што по
старом премјеру одговара дијелу парцеле
број 473/3 „Ораница Кањужа“ ораница,
површине 7000 m2 уписана у з.к. уложак
број 351 к.о. Сочковац државна својина.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. ове одлуке износи
48.094,00КМ.
Члан 3.
За учешће у поступку јавног надметања- лицитације учесници у поступку су
дужни положити на име кауције износ од
10% од почетне цијене непокретности која
се лицитира на пословни рачун општине
Петрово број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања
Лука.
Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине
непокретности или у остављеном року не
исплати у цјелости купопродајну цијену
губи право на поврат положене кауције из
претходног става.
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Члан 4.
Учесник лицитације који се изабере
као најбољи понуђач, обавезан је уплатити
остатак дуга од продајне цијене најкасније
у року од 60 дана након закљученог
поступка лицитације. Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се након закључења уговора о продаји и исплате цјелокупног износа продајне цијене.
Члан 5.
Поступак лицитације спровешће
Комисија за провођење јавног надметања
(лицитације) за продају непокретности.
Оглас за продају непокретности из
члана 1. ове одлуке објавиће се у дневном
листу доступном широј јавности на огласној табли Oпштине Петрово и веб сајту
општине.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине
Петрово да по окончању лицитационог поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о продаји а по прибављеном мишљењу Замјеника Правобраниоца
Републике Српске са сједиштем у Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе
сноси купац.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-71/17
Датум: 27.11.2017.
3.
На основу члана 63. став 2. и 7. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13), члана
39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 97/16), чланa 38. став 2.
тачка 2. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број
8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 27.11.2017. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОЛАГАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ВОДОВА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се висина и
начин плаћања накнада за коришћење путног земљишта локалних путева и улица
на подручју општине Петрово.
Члан 2.
Путно земљиште је, у смислу ове
одлуке, површина земљишта у коју се
уграђује подземна инсталација (каблови,
водови, цјевоводи), а обухвата труп пута,
банкине и путни појас до катастарске међе
локалног пута или улице са катастарском
међом другог власника.
Члан 3.
Инфраструктурни водови и инсталације, у смислу ове одлуке, су подземне
инсталације у путном земљишту које ће се
уградити, а које се односе на телекомуникацијске каблове, електроенергетске каблове, водове и цјевоводе свих промјера.
Члан 4.
Правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: корисници) могу
користити по основу закупа путно земљиште за постављање цјевовода, каблова
и водова уколико су у складу са законом и
другим прописима добили одобрење за
коришћење путног земљишта за постављање цјевовода, каблова и водова и ако
плаћају накнаду за коришћење путног земљишта по уговору о закупу, у складу са
овом одлуком.
Члан 5.
(1) Накнаду за коришћење путног
земљишта, утврђену овом одлуком, на
основу закупа корисник плаћа у корист
Јавних прихода-Буџета Општине Петрово.
(2) Накнада за коришћење путног
земљишта (у даљем тексту: накнада) обрачунава се по дужном метру положеног
цјевовода, кабла или вода утврђеним рјешењем надлежног органа који управља
локалном и уличном путном мрежом.
Члан 6.
(1) Накнада по једном дужном
метру коришћења путног земљишта, у
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зависности од намјене за коју се путно
земљиште користи, износи:
- за телекомуникационе каблове и
водове.................................... 0,40КМ/м
- за електроенергетске каблове и
водове.................................... 0,40КМ/м
- за цјевоводе до 200мм промјера
.................................................0,50КМ/м
- за цјевоводе већег
промјера..................................0,60КМ/м
(2) Накнада из става 1. овог члана
обрачунава се за годишњи закуп путног
земљишта.
Члан 7.
(1) Висина накнаде коју корисник
плаћа утврђује се уговором о закупу закљученог између надлежног органа и корисника путног земљишта.
(2) Уговор из става 1. овог члана
садржи: ознаку уговорних страна, врсту и
дужину инфраструктурног вода (цјевоводи, каблови и водови), вријеме на које се
закључује уговор, начин плаћања накнаде,
отказни рок и друге одредбе.
(3) Надлежни орган, у смислу става
1. овог члана је Начелник општине Петрово, а припрему података и предлога уговора врши надлежно одјељење Општинске
управе Општине Петрово.
Члан 8.
Накнада за коришћење по основу
закупа путног земљишта, у смислу ове
одлуке, не плаћа се у случајевима када је
Општина Петрово власник инфраструктурних водова.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за
коришћење земљишта које припада путу
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 7/15).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-72/17
Датум: 27.11.2017.

4.
На основу члана 39. у вези са чланом 20. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске„ број 97/16), члана 16. тачка 6.
Закона о јавним путевима („Службени
гласник Републике Српске“, број 89/13) и
члана 38. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 27.11.2017.
године донијела је
ПРОГРАМ
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
I-УВОД
Законом о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број
89/13) и Одлуком о локалним путевима и
улицама („Службени гласник општине Петрово“ број 5/07) дефинисано је одржавање
и заштита јавних путева, управљање и финансирање изградње и одржавања путева,
те надзор над спровођењем прописа из ове
области.
Такође је прописано да се јавни путеви морају одржавати у таквом стању
које омогућава вршење трајног, безбједног
и несметаног саобраћаја за који су путеви
намијењени као и план зимске службе.
Обим, врста, вриједност и динамика извођења радова на зимском одржавању јавних путева, утврђује се у складу
са планираним буџетским средствима и
Програмом зимског одржавања улица и
локалних и некатегорисаних путева.
II-ПЕРИОД РАДА И ЗАДАЦИ
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
II-1. Зимски период одржавања путева обухвата период од 15 новембра
2017. године до 15 марта 2018. године, с
тим да тај период зависно од временски
прилика може почети прије односно
завршити касније.
II-2. Надлежно одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове општине Петрово кординира рад
са извођачем радова који обавља стручне
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послове зимске службе, а који се односе
на одржавање проходности у зимском
периоду локалних и некатегорисаних путева, улица, тротоара, мостова, трга и
других саобраћајних површина на подручју општине Петрово.
Органи локалне управе и самоуправе дужни су да обезбиједе стални надзор на организовању радова на брзом и
ефикасном отклањању већих сметњи са
коловоза пута као што су последице одрона, лавина, клизишта, сњежних наноса и
поледице.
II-3. Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се нарочито:
- неутралисање поледице и уклањање снијега са коловоза и путних објеката,
- спречавање стварања поледице на
коловозу,
- посипање залеђених и засњежених површина коловоза абразивним и
другим материјалима, нарочито на успонима и у кривинама,
- обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима,
- благовремено и потпуно обавјештавање корисника јавних путева о стању
и условима саобраћаја на путевима путем
средстава јавног информисања, саобраћајним знацима и таблама обавјештења,
- уклањање хаварисаних и осталих
возила са коловоза која онемогућавају чишћење путева.
III - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
III-1. Обезбјеђење трајног, непрекидног и квалитетног одржавања и заштите путева oпштина ће обезбиједити путем
уговора са Јавним комуналним предузећем „Вода“ Петровo, чиме ће бити прецизиран обим радова.
Извођач радова зимског одржавања
треба да посједује сву неопходну опрему
за обављање посла као и квалификовано
особље да организује и руководи одржавањем путева.
III-2. На основу значаја пута и
интезитета саобраћаја на путу, одређују се
приоритети за обезбјеђење проходности
путева, односно путних праваца.

III-2.1. На путевима првог приоритета не смије бити прекида саобраћаја
III -2.2. Путеви првог приоритета
су путни правци који повезују општину
Петрово са сусједним општинама.
Пут „Л007“ Добој-Петрово-Манастир Озрен одржавају ЈП „Путеви“ Републике Српске.
III-2.3. На путевима другог приоритета може доћи до прекида саобраћаја само у вријеме отклањања сметњи
али не дуже од 6 часова у току 24 часа
III-2.4. Путевима другог приоритета у смислу зимског одржавања путева
сматрају се путни правци који повезују
насељена мјеста општине Петрово међусобно, као и путни правци од значја за
мјесну заједницу који су дефинисани
Одлуком о локалним путевима и улицама,
као путеви другог и трећег приоритета.
У ову групу зимског одржавања
улази и чишћење аутобуских и жељезничких стајалишта, простор Трга Њемањића, простор код Дома здравља у Петрову, паркиралишта код основне и средње школе у Петрову и паркинг простор
за аутобусе.
III-2.5. На путевима трећег приоритета проходност се успоставља након престанка падавина, а најкасније у
року од 72 часа
Зимско одржавање осталих локалних путева и улица који су проглашени
Одлуком о локаним путевима и улицама
проводиће се у складу са расположивим
новчаним средствима.
Општина ће према расположивим
новчаним средствима, грађанима организованим у мјесним заједницама који ће
личним ангажовањем одржавати путевe,
обезбиједити материјалну помоћ за одржавање појединих путева.
III-2.6. На осталим путевима
односно путним правцима проходност
саобраћаја ће се обезбјеђивати зависно
од потреба и расположивих средстава
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Обзиром на материјално финансијску ситуацију, односно немогућности да
се у зимском периоду одржавају сви
локални и некатегорисани путеви, приоритет се даје на локалним путевима првог и
другог приоритета, међутим, зависно од
ситације и у хитном случају (болест,
смртни случај и слично) зимско одржавање ће обухватати и неке некатегорисане
путевe а одржавање путева ће се изводити
у сагласности и договору са Предсједницима Савјета мјесних заједница.
IV- НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА
IV- 1. Из буџетских средстава намијењених за зимско одржавање путева
бит ће набављено 30m3 абразивног материјала и 15t путне соли за посипање
путева, што ће бити уступљено извођачу
зимског одржавања путева и улица према
динамици потрошње.
IV-2. Уговор о зимском одржавању
путева из тачке III-2.1 и III-2.3 овог
програма закључиће се са ЈКП „Вода“ Петрово по цијени од 23,00 КМ по 1 километру очишћеног пута а тротоара по
0,20 КМ по дужном метру за цијелу
зимску сезону 2017/2018. Дио уговора који се односи на зимско одржавање до краја
2017. године финансират ће се из буџетом
намијењених средстава за 2017. годину, а
одржавање путева у 2018. години финансират ће се из средстава буџета општине
за 2018. годину.
IV-2.1. Овај уговор се односи на
одржавање путева првог приоритета како
слиједи:
Назив путева првог приоритета
са дужинама
1. Пут Карановац-Грачаница од пута Л007 до моста на ријеци Спречи
................................................................850м
2. Пут Сочковац-Грачаница од пута Л007 до моста на ријеци Спречи
............................................................... 250м
3. Пут Какмуж-Лохиња од пруге до
моста на ријеци Спречи .......................380м
4. Пут Петрово - Ораховица од
пруге до моста на ријеци Спречи .......550м

5. Пут Порјечина-Миричина од
Спомен чесме до моста на ријеци Спречи
............................................................ 2.800м
6. Пут Петрово -Порјечина-Кртова
.............................................................8.800м
7. Улица Михољданска .......... 430м
8. Улица Вељке Вуковића ...1.300м
9. Улица Тодора Вујасиновића
................................................................700м
Што је 16.060 метара
IV-2.2. ЈКП „ВОДА“ Петрово одржаваће и остале путне правце по МЗ како
слиједи:
А) КАРАНОВАЦ
1. Пут Л 8 Карановац-Бољанић од
пута Л007 код Фарме „Нешковић„ преко
пруге и Молитвишта до границе са општином Добој уз Прењу .........................4.400м
2. Пут Л 9 Карановац-Бољанић од
Задружног дома кроз Травњаке до границе
са општином Добој ...........................1.500м
3. Пут Л 10 Карановац- Сочковац
преко Субашиног потока .................1.900м
4. Пут Ж. станица-Школа- „ЛИМЕХ„ .....................................................600м
5. Пут од „ЛИМЕХА“ лијевом обалом Прење до куће Ранка Недића
.............................................................1.200м
6. Пут Л36 „ ЛИМЕХ „ – Лијешће
–Раковићи ..........................................3.000м
7. Пут до гробља у Карановцу
................................................................200м
8. Пут Л14 кроз насеље Липовац од
прелаза пруге да изласка на пут уз Прењу
.............................................................2.000м
9. Простор испред Амбуланте у
Карановцу
10. Аутобуско стајалиште испред
Дома Културе у Карановцу
11. Пут од Дома културе до жељезничке станице .....................................100м
12. Пут од Цркве до пута кроз
Липовац до куће Чеде Тодића ............700м
Што је 15.600 метара
Б) СОЧКОВАЦ
1. Пут Сочковац- Какмуж, преко
Врле стране до Бара у Какмужу ......2.450м
2. Од пута Л007 преко пруге до
Молитвишта у Сочковцу (Брешчић)
.............................................................1.800м
3. Пут Брешчић-Мала ријека-Врановац ..................................................2.400м
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4. Пут Мала ријека –Стјепановића
сокак-Пландиште ..............................1.450м
5. Пу Брешчић –Велика ријека –
Врела ..................................................1.600м
Што је 9.700 метара
В) КАКМУЖ
1. Пут Баре-Мекиљица .........2.300м
2. Пут од моста у Томићима – Средина –Волујак са одвојком за гробље
„ВОЛУЈАК“ .......................................4.900м
3. Пут Средина-Ивановићи ..1.300м
4. Пут Средина-Мекиљица ......200м
5. Пут од пута Л007–Пјескуље- Горњи Поточани ....................................2.500м
6. Пут од пута Л007-Гарави сокак
................................................................500м
7. Пут Жељезничка станица- гробље код Цркве ......................................400м
8. Пут кроз Слатину од пута Л007
до пута Л11 ........................................1.100м
9. Пут за Међаш од пута Л11
................................................................300м
10. Паркинг простор испред школе
Што је око 13.500 метара
Г) ПЕТРОВО
1. Улица Алушка ( до куће Рајка
Протића) .............................................1.300м
2. Улица Брђанска .................1.050м
3. Улица Хиландарска .............200м
4. Улица Колона 15 мај ...........250м
5. Улица Драже Михајловић до стадиона са одвојцима до Наставног центра
и борачких зграда .................................380м
6. Улица Милоша Обилића до
гробља „БРЂАНИ“............................1.400м
7. Улица Јована Дучића ...........100м
8. Улица Змај Јовина ................140м
9. Трг Њемањића ......................100м
10. Пут за Брезике од моста на Јадрини до Милинковца ......................9.450м
11. Простор испред Дома Здравља
12. Паркинг простор испред Основне и Средње школе
13. Жељезничко стајалиште
14. Паркинг простор за аутобусе
Што је око 14.370 метара
Д) КРТОВА
1. Пут до Основне Школе ........200м
Што је 200 метара

Ђ) КАЛУЂЕРИЦА
1. Пут Калуђерица-Ступари-Бајковац .......................................................6.800м
Што је 6.800 метара.
IV-3. Извођач на радовима зимског
одржавања путева првог приоритетa мора
започети чишћење снијега са путева прије
него што се на путевима накупи снијега у
висини од 7 cm, и прије него што се снијег
сабије.
У случају сусњежице, ледене кише и
настанка поледице, извођач на радовима
зимског одржавања путева мора благовремано реаговати у спречавању насталих
појава одговарајућим начином посипања
путева.
IV-4. Остали путеви који по Одлуци
спадају у категорију нижих приоритета,
одржаваће се у договору са предсједницима Савјета мјесних заједница личним
радом грађана уз обезбјеђење потребне
количине погонског горива, које ће обезбјеђивати општина Петрово, а то су следећи путни правци:
КАРАНОВАЦ
- Пут Л37 за Грабову косу ......1.800м
- Пут од куће Богдана Марушића за
Грабову косу ......................................1.300м
- Пут од Липовца за Илијино брдо
.............................................................1.600м
- Пу од куће Протић Младена до
ресторана „ЛИКА„ ...............................400м
- Пут у насељу Станица од куће
Душана Васића до куће Илије Бабића
................................................................350м
- Пут лијевом обалом Прење од
„ЛИМЕХ„ до моста кроз Липовац на
Прењи ....................................................350м
- Пут од пута уз Прењу до куће
Мирка Ристића .....................................250м
Што је 6.050 метара
СОЧКОВАЦ
- Пут од пута Л11 за Сарића брдо
.............................................................1.000м
- Пут од пута Л11 према насељу
Скугловићи ...........................................300м
- Пут за Петровиће и Лазиће преко
глиништа ............................................1.400м
- Пут од пута Л11 до куће Рајка
Митрића и одвојак до куће Ратка Васића и
Новака Нешковића .....................560м
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- Пут Каменици – Баре поред куће
Бране Јовића .........................................290м
- Пут Каменици – Баре поред куће
Стојана Полугића .................................200м
- Пут за гробље „ЗОРИЋЕ„ .......900м
- Пут за гробље „ПОПОВИЋЕ„ 500м
Што је 5.150 метара
КАКМУЖ
- Пут Волујак-Чавчиновац ......3.000м
- Пут за гробље „ПОТОЧАНИ“
................................................................700м
- Алушки пут ...........................1.100м
- Пут за Петковиће .....................150м
- Пут за Путошевац од пута Л11
................................................................500м
- Пут за Томиће ...........................100м
- Пут према кући Митра Ристића
................................................................200м
- Пут од пута Пјескуље-Горњи
поточани за Ђуриће .............................300м
- Пут од пута Пјескуље-Горњи поточани за Ђурановиће и Протиће ...........200м
- Пут од пута Пјескуље-Горњи
поточани за Јовановиће .......................130м
- Пут од пута Л007 поред куће
Бошка Васића .......................................150м
- Пут од пута Л007 за Стјепановиће
................................................................200м
- Пут од пута Л11 до куће Пере
Драгића .................................................250м
- Пут од пута Л11 до куће Дарке
Божића ..................................................300м
- Пут од пута Л50 кроз Слатину до
куће Милке Милићевић .......................150м
- Простор око школе
Што је око 7.430 метара
ПЕТРОВО
- Улица 23 Август ....................1.100м
- Улица Луке Радојчића ..........2.550м
- Улица Светосавска ...................860м
- Улица Лужанска до гробља „ЛУЖАНИ“ .................................................560м
- Улица 9 Новембар ....................400м
- Улица Десанке Максимовић ...200м
- Улица Краља Драгутина .......1.400м
- Улица Иве Андрића ................180м
- Улица Петра Кочића ................140м
- Улица Цивилних жртава рата .300м
- Улица Манастирска .................700м
- Улица Николе Тесле ................550м
- Улица Видовданска ...............1.100м
- Улица 28 Августа .....................400м

- Улица Алушка од куће Рајка
Протића до краја улице .......................300м
- Улица Немањићева ..................250м
- Улица 1. октобра ......................150м
- Улица 12. октобра ....................200м
- Улица Бисићка и пут за насеље
Бисићи ................................................1.300м
- Улица 9 Јануар .........................250м
- Улица Студенчина и пут за насеље
Студенчину ...........................................900м
- Пут за Блажиће ......................1.200м
- Пут за Савиће ........................1.900м
- Пут Бисићи - Мушића ријека
.............................................................1.300м
Што је 18.190метара
ПОРЈЕЧИНА
- пут Баре-Станишић ..................400м
- пут Молитвиште-Ђукићи ........800м
- пут уз Поникву ......................6.500м
- пут кроз Марјановиће за Бјелане
.............................................................2.000м
- пут Школа-Мрачај-Селиште 2.500м
- пут Баре-Гуште-Бјелани ...... 2.800м
- пут до гробља у Порјечини . 1.200м
Што је 16.200 метара
КРТОВА
- пут од главног пута за брдо Радићи
.............................................................1.800м
- пут од главног пута за Јовиће уз
ријеку Киковачу ................................1.100м
Што је 2.900 метара
КАЛУЂЕРИЦА
- пут Калуђерица-Наруци-Врела, са
одвојком за Кречнице и Виноградину
.............................................................7.800м
- пут уз пољану од СТР „ОЗРЕНКА“
до Цвијановића ..................................2.900м
- пут од СТР „Озренка“ до куће
Сарафијановић Боре ............................350м
- пут Мали Киковац-Ровине-Врела
.............................................................4.800м
- пут до гробља Врела ...............500м
Што је 16.350 метара
IV- 5. Зимско одржавање мостова
обављаће се заједно са чишћењем саобраћајних површина потребном механизацијом а за одржавање тротоара, жељезничких и аутобуских стајалишта, трга и
паркиралишта гдје просторни услови не
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дозвољавају приступ и рад механизацији,
разгртање снијега обављат ће се ручно.
IV-6. Зимско одржавање површина
испред приватних радњи и простора који
су у власништву физичких и правних
лица, старају се власници односно корисници истих.
IV-7. Извођачи радова у зимској
служби почињу са зимским одржавањем
путева кад добију налог (писмени или
усмени) од вишег стручног сарадника за
инфраструктуру при Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне
послове или без налога у случајевима кад
дебљина снијежног прекривача достигне
висину већу од 7 cm на путевима другог
приоритета.
IV-8. О извршењу овог програма
стараће се Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и Одјељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Петрово.
V- Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-73/17
Датум: 27.11.2017.
5.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16),
члана 38. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петровo'' број
8/17), члана 42. став 1. а у вези са чланом
57. Пословника Скупштине општине Петрово-Пречишћени текст (''Службени гласник општине Петров'' број: 9/16), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 27.11.2017. године, донијела
је сљедећу
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНЕ
КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Именује се Верификациона комисија Скупштине општине Петрово, у саставу:

1. Душан Милотић - предсједник,
2. Јесенко Стјепановић - члан,
3. Раденко Јовановић - члан,
Члан 2.
Верификациона комисија из члана
1. ове одлуке је привремено радно тијело и
верификовањем Самарџић Љубиши из Карановца мандата одборника Скупштине
општине Петрово конституисане након
Локалних избора у Босни и Херцеговини
2016. године, који су одржани дана 02.
октобра 2016. године, има се сматрати распуштеним.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-111-24/17
Датум: 27.11.2017.
6.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 11. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/12) и члана
38. став 2. тачка 2. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17), Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 27.11.
2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење
јавног надметања (лицитације) за продају
непокретности у Пословној зони Сочковац, означеној са к.ч. број 1036/1 Сочковац, остало неплодно земљиште, површине
5364 m2 уписана у Посједовни лист број
55/4 к.о. Сочковац у саставу:
1. Мира Катанић, предсједник комисије,
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Драженка Максимовић, замјеник
предсједника комисије,
2. Жељко Ђурић, члан,
Весна Петровић, замјеник члана,
3. Зоран Стјепановић, члан,
Јулијана Иличић, замјеник члана.
Члан 2.
Комисија у наведеном саставу је
дужна да проведе поступак продаје непокретности у складу са одредбама Закона о
стварним правима, Одлуком о продаји непокретности и Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а бит ће објављена
у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-111-25/17
Датум: 27.11.2017.
7.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са
чланом 31. под ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 8/17), члана 2.
Одлуке о јавним расправама („Службени
гласник општине Петрово“, број: 7/17), а
након разматрања Нацрта буџета општине
Петрово за 2018. годину, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 27.11.2017. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт буџета општине Петрово
за 2018. годину, број: 02-014-1-383/17 од
01.11.2017. године сачињен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 15/16), да је до-

бар полазни основ за израду приједлога
овог документа и прихвата га.
Члан 2.
Нацрт буџета општине Петрово за
2018. годину упућује се у јавну расправу,
која ће трајати 4 дана од дана објављивања
Нацрта буџета општине Петрово за 2018.
годину на интернет страници општине
Петрово и огласној табли општине.
Члан 3.
Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, буџетске
кориснике и институције дана 01.12.2017.
године са почетком у 17,00 часова у сали
скупштине општине у Петрову.
Члан 4.
Органи, организације, научне и
стручне институције и заинтересовани
грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на Нацрт буџета
општине Петрово за 2018. годину могу
дати: писменим поднеском достављеним
путем поште или непосредно у згради
општине, путем е-mail trezor@petrovo.ba и
непосредно на јавној расправи.
Члан 5.
Јавну расправу ће организовати и
провести Начелник општине Петрово.
Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-013.2-20/17
Датум: 27.11.2017.
8.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 22.
став 1. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и
46/17), члана 2. Одлуке о формирању Штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник општине Петрово“, број 3/14) и
члана 37. Статута општине Петрово-Пре-

Страна 10 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Сриједа, 29.11.2017. године

чишћени текст („Службени гласник
општине Петрово“, број 7/14) Начелник
општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
Овим рјешењем именује се Штаб за
ванредне ситуације општине Петрово (у
даљем тексту: Штаб) у саставу:
1. комадант Штаба - Озрен Петковић, Начелник општине Петрово,
2. замјеник комаданта Штаба - Младен Никић, замјеник Начелника општине
Петрово,
3. начелник Штаба Брано Mарјановић, предсједник Скупштине општине
Петрово,
4. члан Штаба за питања безбједности и ангажовања полиције - Дејан
Јеремић, командир Полицијске станице
Петрово,
5. члан Штаба за правне и персоналне послове - Мира Катанић, начелница
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
6. члан Штаба за питања финансија
- Жељко Ђурић, начелник Одјељења за
привреду и финансије,
7. члан Штаба за склањање људи,
материјалних и других добара, заштиту и
спасавање из рушевина - Драган Петковић,
службеник Општинске управе,
8. члан Штаба за збрињавање угрожених и настрадалих - Марица Никић, секретар ОО Црвеног крста Петрово,
9. члан Штаба за евакуацију становништва - Владо Симић, службеник
Општинске управе,
10. члан Штаба за пружање прве
медицинске помоћи - Душко Петровић,
ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово,
11. члан Штаба за спасавање животиња и намирница животињског поријекла,
заштиту биља и биљних производа - Небојша Трифковић, службеник Општинске
управе,
12. члан Штаба за заштиту и спасавање од сњежних падавина и снијега Драган Стефановић в.д. директор ЈКП
„Вода“ Петрово,
13. члан Штаба за послове информисања и односе са јавношћу - Мира Ма-

ксимовић, директор ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово.
ІІ
При обављању датих задужења,
чланови Штаба из тачке І. овог рјешења
поступаће у складу са законским и подзаконским актима којима се регулише поступање субјеката и снага система заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама.
ІІІ
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-35/17
Датум: 17.10.2017.
_______________________________________________________

9.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) члана 57.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 7/14-пречишћени текст), начелник општине Петрово
доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА
ПРОЈЕКАТ ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА
ПО ПОЗИВУ УНДП-а ОД 11.09.2017
І) У сврху припреме и пријаве интереса за Пројекат опоравка од поплава којег
имплементира Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП у БиХ) у партнерству са Међународном организацијом
за миграције (ИОМ) од септембра 2017. до
фебруара 2020., као и провођења пројектних активности, именујем:
1. Владо Р. Симић, сс за локални
економски развој, координатор Пројекта,
2. Младен Никић, замјеник начелника, замјеник координатора Пројекта.
ІІ) Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о именовању
Комисије и координатора за пројекат
опоравка од поплава УНДП/ИОМ 2017,
БРОЈ 02-014-1-323/17 од 20.09.2017. године.
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ІІІ) Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављена у Службеном гласнику општине Петрово, а бит ће уручена:
1. именованим
2. у омот предмета УНДП/ИОМПројекат опоравка од поплава 2017“
3. Службеном гласнику Општине
Петрово
4. архиву Началника општине
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-363/17
Датум: 16.10.2017.
10.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 57.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 7/14-пречишћени текст), начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА
ПО ПОЗИВУ УНДП -а ОД 11.09.2017.
І) У сврху припреме и пријаве интереса за Пројекат опоравка од попава, којег
имплементира Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП у БиХ) у партнерству са Међународном организацијом
за миграције (ИОМ) од септембра 2017. до
фебруара 2020., као и провођења пројектних активности у цјелини у својству пројектног тима, именујем Комисију за Пројекат опоравка од поплава - УНДП/ИОМ у
саставу:
1. Јулијана Иличић, самостални
стручни сарадник, предсједница Општинске централне комисије за попис штета од
поплава и клизишта 2014., предсједавајућа
Комисије са задацима који произилазе из
њених радних задатака и дужности, овог
рјешења и другим задацима као чланица
пројектног тима;
2. Жељко Ђурић, начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности, члан Комисије са задацима из
надлежности Одјељења којим руководи и
другим задацима као члан пројектног
тима;

3. Мира Катанић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове, чланица Комисије са
задацима из надлежности Одјељења којим
руководи и другим задацима као чланица
пројектног тима;
4. Владимир Накић, директор Центра за социјални рад, члан Комисије са
задацима из надлежности Центра којим руководи и другим задацима као члан пројектног тима.
5. Представници имплементатора
Пројекта (УНДП-а у БиХ и организације
ИОМ)
ІІ) Посебан и приоритетан задатак
Комисије односи се на одабир корисника
испред јединице локалне самоуправе што
је у складу са Позивом УНДП-а.
Именована Комисија из претходног
састава ће дјеловати и вршити задатке у
складу са овом одлуком из надлежности
Одјељења, личних радних задатака и дужности, као и задатке чланова Пројектног
тима.
ІІІ) Пројектни тим чине сви чланови
Комисије.
ІV) Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о именовању
Комисије и координатора за пројекат опоравка од поплава УНДП/ИОМ 2017, БРОЈ
02-014-1-323/17 од 20.09.2017. године.
V) Одлука ступа на снагу даном доношења и објављена у Службеном гласнику Општине Петрово, а бит ће уручена:
1. сваком именованом
2. у омот предмета УНДП/ИОМПројекат опоравка од поплава 2017“
3. Службеном гласнику Општине
Петрово
4. архиву Началника општине
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-364/17
Датум: 16.10.2017.
11.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана
74. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17) и
Програма кориштења подстицајних средстава за производњу краставаца корни-
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шона у 2017. години на подрују општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 7/17), начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Kомисије за спровођење
“Програма кориштења подстицајних средстава за производњу краставаца корнишона у 2017. години, на подручју општине
Петрово”
I
Именује се Комисија за давање
стручног мишљења у поступку спровођења
“Програма кориштења подстицајних средстава за производњу краставца корнишона у 2017. години, на подручју општине
Петрово”.
II
Чланови комисије су:
1.Трифковић Небојша

– предсје-

дник
2.Илић Жељка – члан
3.Благојевић Раденко – члан
III
Задатак комисије је да проучи захтјев, процјени основаност захтјева и документације достављене уз захтјев и о томе
сачини записник који ће бити основа за
издавање рјешења о одобравању новчаних
подстицајних средстава за сваки захтјев
појединачно.
IV
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-34/17
Датум: 06.10.2017.
12.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 411100-Расходи за бруто
плате 3.500,00 КМ
на конто 411300-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада који се не
рефундирају 3.500,00 КМ, период септембар 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-361/17
Датум: 16.10.2017.
13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 511300- Издаци за набавку
опреме у школама по пројектима „World
Vision BiH“ 15.000,00 KM
на конто 415237-Капитални грант
за набавку рачунарске опреме у СШЦ
Петрово по пројекту „World Vision BiH“
1.130,00 КМ
на конто 415237- Капитални грант
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за набавку опреме у ОШ „Вук Караџић“
Петрово по пројекту „World Vision BiH“
5.000,00 КМ
на конто 511123- Издаци за изградњу учионице у подручној школи Карановац по пројекту „World Vision BiH“
5.000,00 КМ
на конто 511127-Издаци за изградњу помоћне просторије у СШЦ Петрово
по пројекту „World Vision BiH“ 3.870,00
КМ, период октобар 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-362/17
Датум: 16.10.2017.
14.
На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 8.
став 3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени
гласник општине Петрово“ број 14/16) и
члана 74. Статута општине („Службени
гласник општине Петрово“ број 7/14),
начелник општине доноси

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: 02-014-1-370/17
Датум: 19.10.2017.
15.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском
систему Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200-Буџетска резерва
310,00 КМ
на конто 412944-Расходи за поклоне
310,00 КМ (организациони код 00380130),
период октобар 2017. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

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

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и
спортски центар“ Петрово (организациони код 00380500), у износу од 1.476,00
КМ, како слиједи:
са конта 411100-Бруто плате и
накнаде 1.476,00 КМ
на конто 411300-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања и осталих накнада који се не рефундирају 1.476,00 КМ
период септембар 2017. године.

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

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-371/17
Датум: 19.10.2017.
16.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана
57. Статута општине Петрово („Службени

Страна 14 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Сриједа, 29.11.2017. године

гласник општине Петрово“ број 7/14-пречишћени текст), начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ОПОРАВКА
ОД ПОПЛАВА ПО ПОЗИВУ УНДП -а ОД
11.09.2017.
І) У Одлуци о допуни Одлуке о
именовању Комисије за Пројекат опоравка
од поплава по позиву УНДП-а од 11.09.
2017. године у члану І врши се допуна и
додају се тачке 6. и 7. које гласе:
„ 6. Брано Марјановић, представник
Мјесних заједница, као члан пројектног
тима,
7. Марица Никић представник невладине организације (ООЦК-Петрово) као
члан пројектног тима“
ІІ) Одлука ступа на снагу даном
доношења а бит ће објављена у Службеном гласнику Општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-373/17
Датум: 23.10.2017.
17.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) члана 74.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17),
начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ОДРЕЂИВАЊУ
ПАРКИНГА ПРОСТОРА
Члан 1.
Одређује се привремени паркинг
простор за аутобусе у улици „Михољданска“ у Мјесној заједници Петрово на к.ч.
број 3587 уписаној у ПЛ број 84 к.о.
Петрово.
Члан 2.
Паркинг простор из члана 1. ове
одлуке бит ће обиљежен одговарајућим
саобраћајним знаком.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а бит ће објављена „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-376/17
Датум: 25.10.2017.
18.
На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 97/16), члана 8.
став 3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени
гласник општине Петрово“ број 14/16) и
члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број 7/14), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
1. са конта 414142-Субвенција нефинансијским субјектима „Мартић Бус“
2.000,00 КМ
на конто 416124-Превоз Пањик
2.000,00 КМ период октобар 2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-381/17
Датум: 30.10.2017.
19.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 57. Статута општине
Петрово- Пречишћени текст („Сл. гла-
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сник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Израда пројектне документације утопљавања зграде општине Петрово“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Израда пројектне документације утопљавања зграде општине
Петрово“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл . екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић,
дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
25.09.2017. године у 12:15 часова у просторијама општинске управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-137/17
Датум: 22.09.2017.

20.
На основу члана 17. став (1), a у
вези са чланом 28. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), с сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 57. Статута општине Петрово- Пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Петрово“, број
7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О уврштавању поступка јавне набавке
радова: „Извођење истражно геолошког и
хидрогеолошког бушења и изведба
експлоатациног бунара“
Члан 1.
Јавна набавка радова: „Извођење
истражно геолошког и хидрогеолошког
бушења и изведба експлоатациног бунара“
се уврштава у план јавних набавки општине Петрово за 2017. годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-138/17
Датум: 22.09.2017.
21.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 57. Статута општине
Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник
општине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке радова: „Извођење истражно геолошког и
хидрогеолошког бушења и изведба
експлоатациног бунара“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке радова: „Извођење истражно
геолошког и хидрогеолошког бушења и
изведба експлоатациног бунара“
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Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), те
осталим подзаконским актима из области
јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 17.948,71 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 21.000,00,00 КМ.
Средства за набавку радова из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2017. годину на конту 511 191 –
Издаци за прибављање плиновода, водовода и канализације, те на конту 513 113 –
Издаци за прибављање осталог грађевинског земљишта.
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: 02-014-7-139/17
Датум: 22.09.2017.
22.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 57. Статута општине
Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник
општине Петрово“, број 7/14), Начелник
општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем конкурентског
позива: „Извођење истражно геолошког и
хидрогеолошког бушења и изведба
експлоатациног бунара“
I
Именује се Комисија за јавне набавке

за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем конкурентског позива: „Извођење истражно геолошког и хидрогеолошког бушења и изведба
експлоатациног бунара“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
03.10.2017. године у 09:15 часова у просторијама Општинске управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-142/17
Датум: 26.09.2017.
23.
На основу члана 100. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),
члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 97/16), те члана
74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се жалба на тендерску до-
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кументацију број 1835/17 од 13.10.2017.
године у поступку јавне набавке роба:
„Набавка угља за потребе Општинске
управе Општине Петрово са услугом превоза за 2017. годину“ број 02-014-7-151/17
од 09.10.2017. године изјавњена од стране
понуђача „Илић трговина“ д.о.о. Зворник.
Образложење
Код уговорног органа дана 16.10.
2017 године под бројем 03-545/17 запримљена је жалба од стране понуђача „Илић
трговина“ д.о.о. Зворник број 1835/17 од
13.10.2017. године. Имајући у виду да је у
тендерској документацији у поступку јавне
набавке роба: „Набавка угља за потребе
Општинске управе Општине Петрово са
услугом превоза за 2017. годину“ број 02014-7-151/17 од 09.10.2017. године, као и у
Обавјештењу о набавци број 873-7-1-18-310/17 јасно назначено да ће се отварање
понуда извршити у просторијама општине
Петрово 17.10.2017. године у 09:15 часова,
жалба коју је изјавио понуђач „Илић трговина“ д.о.о. Зворник, се у складу са чланом
100. став (2) те чланом 101. став (1) под а)
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)
одбацује овим закључком као неблаговремена јер Закон о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ “,
број 39/14) јасно наводи да се жалба може
изјавити најкасније 7 (седам) дана прије
истека рока за подношење захтјева за
учешће или понуда у односу на податке из
обавјештења, што у овом случају није
испоштовано.
У вези са напријед наведеним, а у
складу са чланом 100. став (2), чланом
101. став (1) под а) те чланом 101. став (6)
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)
донесен је закључак као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог закључка жалилац у складу са
чланом 100. став (2) има могућност подношења жалбе КРЖ-у, и то у року од 10 дана
од дана пријема овог закључка.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-155/17
Датум: 16.10.2017.

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 набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба:
„Набавка угља за потребе Општинске
управе општине Петрово са услугом превоза за 2017. годину“ број: 02-014-7-151/17
од 09.10.2017.године, понуђачу под називом „Хармели“ д.о.о. из Бановића
Члан 1.
„Хармели“ д.о.о. из Бановића, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева: „Набавка угља за потребе Општинске управе општине Петрово са
услугом превоза за 2017. годину“ број: 02014-7-151/17 од 09.10.2017. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева: „Набавка угља
за потребе Општинске управе општине Петрово са услугом превоза за 2017. годину“
број: 02-014-7-151/17 од 09.10.2017. године, приспјела је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Оквирни споразум, те Уговор о
јавној набавци роба: „Набавка угља за потребе Општинске управе општине Петрово
са услугом превоза за 2016. годину“, закључиће 10 дана након што су сви понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача, под условом да „Хармели“
д.о.о. из Бановића, 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 документа тражену тендерском документацијом у поступку јавне набавке роба путем конкурентског
захтјева „Набавка угља за потребе Општи-
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нске управе општине Петрово са услугом
превоза за 2016. годину“.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке роба проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најуспјешнији понуђач
изабере „Хармели“ д.о.о. из Бановића.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), а
у вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације
у тендерској документацији, или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се
подноси у довољном броју примерака, а
који не може бити мањи од три, како би
могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и
другим странкама у поступку. У случају
директне предаје жалбе, Уговорни орган је
дужан да изда жалиоцу потврду о времену
пријема жалбе. Жалба се изјављује у року
од 5 (пет) дана, од дана када је подносилац

жалбе запримио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у смислу члана 101. став
5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.
гласник БиХ“, број: 39/14), најкасније 30
дана по сазнању да је уговор закључен без
спроведеног поступка јавне набавке у
супротности са овим законом, а најкасније
у року од једне године од дана закључења
Уговора у том поступку, у смислу члана
101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.
гласник БиХ“, број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-158/17
Датум: 17.10.2017.
25.
На основу члана 17. став (1), a у вези са чланом 28. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута
општине Петрово („Сл. гласник општине
Петрово“, број 8/17), Начелник општине
Петрово, доноси
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О уврштавању поступка јавне набавке
услуга: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу
катастарске парцеле број 318/1 к.о.
Петрово уписане у ПЛ број 84“
Члан 1.
Јавна набавка услуга: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број
318/1 к.о. Петрово уписане у ПЛ број 84“
се уврштава у план јавних набавки општине Петрово за 2017. годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-163/17
Датум: 20.10.2017.
26.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
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БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 74. Статута општине
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке услуга: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске
парцеле број 318/1 к.о. Петрово уписане у
ПЛ број 84“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга путем директног споразума: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово
уписане у ПЛ број 84“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 4.500,00 КМ без ПДВ-а.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2017. годину, са конта број:
513 718 – Пројектна документација.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.

27.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута
општине Петрово („Сл. гласник општине
Петрово“, број 8/17), Начелник општине
Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Израда пројекта санације и
рекултивације дивље депоније на дијелу
катастарске парцеле број 318/1 к.о.
Петрово уписане у ПЛ број 84“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о.
Петрово уписане у ПЛ број 84“ у следећем
саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.

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

II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-164/17
Датум: 20.10.2017.

III
Отварање понуда ће се извршити
24.10.2017. године у 09:15 часова у про-

Страна 20 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Сриједа, 29.11.2017. године

сторијама општинске управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-166/17
Датум: 23.10.2017.
28.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став (6), a у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга:
„Израда пројекта санације и рекултивације
дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово уписане у
ПЛ број 84“ број: 02-014-7-165/17 од
20.10.2017. године
Члан 1.
Синиша Цукут уз Бања Луке, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга путем директног
споразума: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово
уписане у ПЛ број 84“ број: 02-014-7165/17 од 20.10.2017. године.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци услуга:
„Израда пројекта санације и рекултивације
дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово уписане у
ПЛ број 84“ број: 02-014-7-165/17 од 20.10.
2017. године, закључиће у најкраћем могућем року од дана када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег испоручиоца
услуга.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном

доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке услуга проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере Синиша Цукут.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним
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набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-168/17
Датум: 24.10.2017.
29.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 74. Статута општине
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка ватрогасних чизми“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка ватрогасних чизми“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 2.222,22 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом износи 2.600,00 КМ. Средства за набавку роба из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2017.годину, са конта број:
511 342– Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту.
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: 02-014-7-171/17
Датум: 26.10.2017.
30.
На основу члана 17. став (1), a у
вези са чланом 28. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О уврштавању поступка јавне набавке
роба: „Набавка ватрогасних чизми“
Члан 1.
Јавна набавка роба: „Набавка ватрогасних чизми“ се уврштава у план јавних
набавки општине Петрово за 2017. годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-170/17
Датум: 26.10.2017.
31.
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 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке рoба:
„Набавка горива за потребе возила Општинске управе Општине Петрово за 2017.годину“

Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке роба: „Набавка горива за потребе возила Општинске управе Општине
Петрово за 2017. годину“
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Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се путем конкурентског захтјева,
при чему је предвиђено склапање оквирног
споразума са једним понуђачем, у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским
актима из области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 8.717,94 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 10.200,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су буџетом општине Петрово
за 2017.годину, са конта 412 630 – Расходи
по основу утрошка горива, те са конта 412
812 – Расходи за услуге зимске службе.
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: 02-014-7-175/17
Датум: 01.11.2017.
32.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута
општине Петрово („Сл. гласник општине
Петрово“, број 8/17), Начелник општине
Петрово, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем конкурентског
позива: „Набавка горива за потребе
Општинске управе општине Петрово за
2017. годину“
I
Именује се Комисија за јавне набавке

за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем конкурентског позива: „Набавка горива за потребе
Општинске управе општине Петрово за
2016. годину“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл.инж.пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић, дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст. екон., 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
16.11.2017. године у 09:15 часова у просторијама Општинске управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-178/17
Датум: 02.11.2017.
33.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
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РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног споразума : „Набавка ватрогасних чизми“

сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17),
Начелник општине Петрово, доноси

I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем путем директног споразума: „Набавка ватрогасних чизми“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић , дипл . прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.екон.

ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба
путем директног споразума: „Набавка ватрогасних чизми“ број: 02-014-7-172/17
од 26.10.2017. године

II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
03.11.2017. године у 09:15 часова у просторијама Општинске управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-179/17
Датум: 02.11.2017.
34.
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),

Члан 1.
„Техничка Заштита“ д.о.о. Добоја,
изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке роба путем директног споразума: „Набавка ватрогасних
чизми“ број: 02-014-7-172/17 од 26.10.
2017. године.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци роба путем
директног споразума: „Набавка ватрогасних чизми“, закључиће у најкраћем могућем року од дана када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег добављача
роба.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке роба проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере „Техничка Заштита“ д.о.о. Добоја.
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 на-
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бавци и који сматра да је Уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на
основу њега има право уложити жалбу на
поступак., сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14).
Приговор се подноси Уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или
препорученом поштанском пошиљком. У
случају директне предаје жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-181/17
Датум: 03.11.2017.
35.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских

средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
708,00 KM
на конто 415219-Остале непоменуте
организације и удружења - „Џудо клуб“
204,00 КМ
на конто 415219 - Остале непоменуте организације и удружења - „Асоцијација
младих Петрово“ 504,00 КМ. (организациони код 00380130), период
новембар
2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-387/17
Датум: 08.11.2017.
36.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17),
начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ СШЦ Петрово (организациони код 08150046), како слиједи:
са конта 412215-Расходи по основу
утрошка дрвета 250,00 КМ
на конто 412614-Расходи по основу
превоза личним возилом на сл.путовањима
у земљи 250,00 КМ период новембар
2017. 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: 02-014-1-393/17
Датум: 14.11.2017.
37.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 97/16), члана 8. став 3.
Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2017. годину („Службени гласник
општине Петрово“ број 14/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава Народне библиотеке Петрово
(организациони код 08180056), како слиједи:
1. са конта 511367-Издаци за набавку остале опреме за образовање, науку,
културу и спорт 200,00 КМ
на конто 511362-Издаци за набавку
школских и бибиотечких књига 200,00
КМ,
2. са конта 412941-Расходи по основу репрезентације 11,00 КМ
на конто 412234-Расходи за поштанске услуге 11,00 КМ период новембар
2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-396/17
Датум: 15.11.2017.

38.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони
код 00380500), у износу од 1.475,00 КМ,
како слиједи:
са конта 411100-Бруто плате и
накнаде 1.475,00 КМ
на конто 411300-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања и осталих накнада који се не рефундирају 566,00 КМ
на конто 638111 - Расходи за накнаду плата за породиљско одсуство који се
рефундирају 909,00 КМ период октобар
2017. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-398/17
Датум: 16.11.2017.
39.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 31.
тачка 3. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
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ОД Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт буџета општине
Петрово за 2018. годину са прегледом планираних буџетских средстава и буџетских
издатака у табеларном прегледу по организационој, економској и функционалној
класификацији, који су саставни дио ове
одлуке.
Планирана буџетска средства:
- порески приходи 1.876.400,00 КМ
- непорески приходи 280.810,00 КМ
- грантови
65.500,00 КМ
- трансфери између или унутар јединица власти
172.810,00 КМ
- примици за нефинансијску имовину
182.900,00 КМ
- остали примици
11.820,00 КМ
УКУПНО
2.590.240,00 КМ
Планирани буџетски издаци:
- Расходи за лична примања
964.790,00 КМ
- Расходи по основу коришћења роба и услуга
478.370,00 КМ
- Расходи финансирања и др.финанс.трош.
43.040,00 КМ
- Субвенције
32.000,00 КМ
- Грантови
146.030,00 КМ
- Дознаке на име социјалне заштите
401.950,00 КМ
- Буџетска резерва
42.000,00 КМ
- Трансфери између различитих јединица власти
500,00 КМ
- Издаци за нефинансијску имовину
289.280,00 КМ
- Издаци за отплату дугова
184.010,00 КМ
- Остали издаци
8.270,00 КМ
УКУПНО
2.590.240,00 КМ
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-383/17
Датум: 01.11.2017.

40.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
250,00 KM
на конто 413911-Расходи по основу
затезних камата 250,00 КМ (организациони код 00380130) период децембар
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: 02-014-1-404/17
Датум: 16.11.2017.
41.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2017. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/16) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
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средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 1.420,00 КМ
на конто 638111-Расходи за накнаду
плата за породиљско одсуство који се
рефундирају 800,00 КМ
на конто 638121-Расходи за накнаду
плата за вријеме боловања који се рефундирају 620,00 КМ период октобар 2017.
године.

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-408/17
Датум: 24.11.2017.
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Одлука о верификацији мандата одборника
Скупштине општине Петрово
2. Одлука о продаји непокретности
3. Одлука о висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање инфраструктурних водова
4. Програм зимског одржавања улица локалних и некатегорисаних путева
5. Одлука о именовању Верификационе комисије
6. Одлука о именовању Комисије за провођење
јавног надметања (лицитације) за продају
непокретности
7. Закључак по нацрту буџета општине Петрово за 2018. годину
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

8. Рјешење о именовању штаба за ванредне ситуације
9. Одлука о именовању координатора за Пројекат опоравка од поплава по позиву УНДПа од 11.09.2017.
10. Одлука о именовању Комисије за Пројекат
опоравка од поплава по позиву УНДП-а од
11.09.2017.
11. Рјешење о именовању Комисије за спровођење „Програма кориштења подстицајних
средстава за производњу краставца корнишона у 2017. години, на подручју општине
Петрово“
12. Одлука о реалокацији средстава
13. Одлука о реалокацији средстава
14. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
15. Одлука о реалокацији средстава
16. Одлука о допуни Одлуке о именовању Комисије за Пројекат опоравка од поплава по
позиву УНДП-а од 11.09.2017.
17. Одлука о привременом одређивању паркинга простора
18. Одлука о реалокацији средстава
19. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Израда пројектне документације
утопљавања зграде општине Петрово“
20. Посебна Одлука о уврштавању поступка
јавне набавке радова: „Извођење истражно
геолошког и хидрогеолошког бушења и изведба експлоатациног бунара“
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21. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова: „Извођење истражно геолошког
и хидрогеолошког бушења и изведба експлоатациног бунара“
22. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем конкурентског позива: „Извођење истражно геолошког и хидрогеолошког бушења и изведба експлоатациног бунара“
23. Закључак о одбацивању жалбе
24. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба: „Набавка угља за потребе Општинске
управе општине Петрово са услугом превоза
за 2017. годину“ број: 02-014-7-151/17 од
09.10.2017. године, понуђачу под називом
„Хармели“ д.о.о. из Бановића
25. Посебна Одлука о уврштавању поступка
јавне набавке радова: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово уписане у ПЛ број 84“
26. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово
уписане у ПЛ број 84“
27. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово уписане у ПЛ број 84“
28. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга: „Израда пројекта санације и рекултивације дивље депоније на дијелу катастарске парцеле број 318/1 к.о. Петрово уписане у ПЛ број 84“
29. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка ватрогасних чизми“
30. Посебна Одлука о уврштавању поступка
јавне набавке роба: „Набавка ватрогасних
чизми“
31. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка горива за потребе возила
Општинске управе Општине Петрово за
2017. годину“
32. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача роба путем конкурентског позива: „Набавка горива за потребе
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возила Општинске управе Општине Петрово
за 2017. годину“
33. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача роба путем директног споразума: „Набавка ватрогасних чизми“
34. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба путем директног споразума: „Набавка
ватрогасних чизми“ број 02-014-7-172/17 од
26.10.2017. године
35. Одлука о реалокацији средстава
36. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
37. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
38. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
39. Одлука о утврђивању нацрта буџета
општине Петрово за 2018. годину
40. Одлука о реалокацији средстава
41. Одлука о реалокацији средстава
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