СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 8

Петрово, 11.11.2019. године

Година: XXVII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
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 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/18) 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 СШЦ Петрово (организациони
код 08150046), у износу од 180,00 КМ,
како слиједи:
са конта 412330-Расходи за стручну
литературу, часописе и дневну штампу
180,00 КМ
на конто 412720-Расходи за осигурање 180,00 КМ, период септембар 2019.
године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-350/19
Датум: 30.09.2019.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 97/16 и 36/19),
члана 8.став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2019.годину („Службени гласник општине Петрово“ број
14/18) и члана 74. Статута општине Петро-

во ( „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 412200- Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 400,00
КМ
са конта 412800-Расходи за услуге
одржавања јавних површина и заштите
животне средине 400,00 КМ
на конто 412519-Остале непоменуте
организације и удружења 800,00 КМ период октобар 2019. 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: 02-014-1-351/19
Датум: 01.10.2019.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16 и 36/19), чланa
43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 14/18) и члана 74. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 412790-Oстале стручне
услуге 1.500,00 КМ
са конта 416128-Помоћи грађанима
у натури 500,00 КМ
на конто 415234-Капитални грантови вјерским заједницама 2.000,00 КМ период октобар 2019. 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: 02-014-1-354/19
Датум: 02.10.2019.

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: 02-014-1-363/19
Датум: 04.10.2019.
_______________________________________________________

5.
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 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 14/18) и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

_______________________________________________________

4.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана
8. став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
14/18) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 412937-Расходи за бруто
накнаде по уговору о дјелу
80,00 КМ
на конто 412310-Расходи за канцеларијски материјал 80,00 КМ период септембар 2019. 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 50,00 КМ, како
слиједи:
са конто 412700-Расходи за материјал за посебне намјене 50,00 КМ
на конто 412300-Расходи за режијски материјал 50,00 КМ период септембар 2019. године.

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: 02-014-1-376/19
Датум: 18.10.2019.
_______________________________________________________
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6.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16 и 36/19), члана
8. став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
14/18) 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 411100-Расходи за бруто
плате запослених 4.150,00 KM
на конто 638100- Расходи за накнаду плата за породиљско одсуство који
се рефундирају 4.150,00 КМ период септембар 2019. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 665,00 КМ
на конто 411400- Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
665,00 КМ период октобар 2019. 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: 02-014-1-378/19
Датум: 24.10.2019.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-375/19
Датум: 17.10.2019.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16 и 36/19), чланa
43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 14/18) и члана 74. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси

8.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16 и 36/19), члана
8. став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
14/18) 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 412200- Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 1.000,00
КМ
на конто 412600-Расходи по основу
путовања и смјештаја 1.000,00 КМ период
октобар 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
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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: 02-014-1-382/19
Датум: 31.10.2019.

10.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана
8. став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
14/18) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси

_______________________________________________________

9.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) члана
8. став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
14/18) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 416111-Стална новччана
помоћ која се исплаћује штићеницима
установа социјалне заштите 240,00 КМ
на конто 412721-Расходи за осигурање возила 240,00 КМ период новембар
2019. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате запослених 2.000,00 KM
на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата
који се не рефундирају 2.000,00 KM период октобар 2019. 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: 02-014-1-395/19
Датум: 08.11.2019.
_______________________________________________________

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“.

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) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-388/19
Датум: 05.11.2019.
_______________________________________________________

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као лице задужено за праћење
динамике, квалитета и количине изведених
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радова по Уговору о асфалтирању путних
праваца на територији општине Петрово
по пројекту „Марка на марку“, број 02014-6-93/19 од 09.10.2019. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а исто ће бити објављено у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-55/19
Датум: 14.10.2019.
_______________________________________________________

12.
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

231 – Издаци за прибављање асфалтних
путних праваца пројекат „марка на марку“
фонд 01 и фонд 03.
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: 02-014-7-103/19
Датум: 12.09.2019.
_______________________________________________________

ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
радова: „Асфалтирање путних праваца на
територији општине Петрово по пројекту
марка на марку“

13.
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, д о н о с и

Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне услуга путем конкурентског захтјева:
„Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово по пројекту марка
на марку“.

ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку рaдова
путем путем конкурентског позива „Асфалтирање путних праваца на територији
општине Петрово по пројекту марка на
марку“

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 1.
„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток,
изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке рaдова путем путем конкурентског позива „Асфалтирање
путних праваца на територији општине
Петрово по пројекту марка на марку“ број
02-014-7-104/19 од 12.09.2019.године.

Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 78.921,00 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 92.337,57 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. годину, са конта број: 511

Члан 2.
У поступку јавне набавке рaдова
путем путем конкурентског позива „Асфалтирање путних праваца на територији
општине Петрово по пројекту марка на
марку“ број 02-014-7-104/19 од 12.09.2019.
године, пристигле су 4 (четири) благовре-
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мене понуде, које су пријављене на еаукцију на Порталу јавних набавки БиХ. Еаукција је завршена тако што је најнижу
понуду понудио понуђач „Риал Шпед“
д.о.о. Добој Исток .
Члан 3.
Уговор о јавној набавци рaдова
„Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово по пројекту марка
на марку“ закључиће се у року од 10 дана
од дана када су понуђачи обавјештени о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“ .
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке радова проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
те одржане е-аукције, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се
као најповољнији понуђач изабере „Риал
Шпед“ д.о.о. Добој Исток.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
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 сре-

дство дефинисано као начин комуникације
у тендерској документацији, или препорученом поштанском пошиљком. У случају директне предаје Жалбе, Уговорни
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о
времену пријема Жалбе. Жалба се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана када
је подносилац Жалбе запримио Одлуку о
избору најповољнијег понуђача у смислу
члана 101. став 5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 39/14),
најкасније 30 дана по сазнању да је уговор
закључен без спроведеног поступка јавне
набавке у супротности са овим законом, а
најкасније у року од једне године од дана
закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним набавкама
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-110/19
Датум: 25.09.2019.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 14. став (1) те
члана 18. став (1) 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, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке рoба:
„Набавка угља за потребе Општинске
управе Општине Петрово са услугом
превоза за 2019. годину“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке роба: „Набавка угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом превоза за 2019. годину“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем конкурентског захтјева,
при чему је предвиђено склапање оквирног
споразума, у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), те
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осталим подзаконским актима из области
јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 14.529,91 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 17.000,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су буџетом општине Петрово
за 2019. годину, са конта 412 214 – Расходи по основу утрошка угља.
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: 02-014-7-112/19
Датум: 30.09.2019.
_______________________________________________________

15.
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 угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом
превоза за 2019. годину“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем конкурентског позива: „Набавка угља за потребе
Општинске управе Општине Петрово са
услугом превоза за 2019. 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.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
11.10.2019. 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: 02-014-7-115/19
Датум: 30.09.2019.
_______________________________________________________

16.
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 канцеларијског материјала“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке набавке роба: „Набавка канцеларијског материјала“
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Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, 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 4.341,88 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 5.080,00 КМ.
Средства за набавку роба из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2019. годину, са конта број: 412
310 - Расходи за канцеларијски материјал.
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: 02-014-7-116/19
Датум: 04.10.2019.
_______________________________________________________

17.
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 директног
споразума: „Набавка канцеларијског
материјала“
I
Именује се Комисија за јавне набавке

за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем директног
споразума: „Набавка канцеларијског материјала“ 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., 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
08.10.2019. године у 09:15 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-118/19
Датум: 04.10.2019.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 17. став (1), a у
вези са чланом 28. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 57. Статута општине Петрово- Пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Петрово“, број
7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
о измјени плана јавних набавки
за 2019. годину
Члан 1.
У план јавних набавки за 2019 годину се уврштавају следеће јавне набавке:
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1. Јавна набавка радова „Изведба
експлоатационог бунара 1 у туристичкој
зони у МЗ Калуђерица“
2. Јавна набавка радова „Реконструкција школских објеката на територији
општине Петрово
3. Јавна набавка услуга „Дугорочно
кредитно задужење општине Петрово“
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: 02-014-7-119/19
Датум: 04.10.2019.
_______________________________________________________

19.
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
радова „Изведба експлоатационог бунара 1
у туристичкој зони у МЗ Калуђерица“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне радова „Изведба експлоатационог бунара 1“.
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 5.982,90 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ.

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. годину, са конта број: 511 191 –
Издаци за израду хидрогеолошке истражне
бушотине и бунара питке воде у МЗ Калуђерица.
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: 02-014-7-120/19
Датум: 04.10.2019.
_______________________________________________________

20.
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 радова путем директног
споразума: „Изведба експлоатационог
бунара 1 у туристичкој зони у МЗ
Калуђерица“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем директног споразума: „Изведба експлоатационог бунара 1 у туристичкој зони у МЗ
Калуђерица“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
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Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.тех.
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Весна Петровић, дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
Замјенски члан: Жељко Томић, дипл.
екон.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
17.10.2019. године у 09:15 часова у просторијама општине управе општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-122/19
Датум: 04.10.2019.
_______________________________________________________

21.
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, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба:
„Набавка канцеларијског материјала“
Члан 1.
„Grafi com“ Недељковић Нада с.п.
Порјечина, изабран је као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке роба
путем директног споразума: „Набавка канцеларијског материјала“ број 02-014-7117/19 од 03.10.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба пу-

тем директног споразума: „Набавка канцеларијског материјала“ број 02-014-7-117/19
од 03.10.2019. године, пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци роба: „Набавка канцеларијског материјала“ закључиће у најкраћем могућем року од дана
када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег понуђача.
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 најповољнији понуђач
изабере „Grafi com“ Недељковић Нада с.п.
Порјечина.
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
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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: 02-014-7-124/19
Датум: 08.10.2019.
_______________________________________________________

22.
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, д
оноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке рoба:
„Набавка горива за потребе возила Општинске управе Општине Петрово за 2019.
годину“

Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 6.837,60 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 8.000,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су буџетом општине Петрово
за 2019. годину, са конта 412630 – 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: 02-014-7-128/19
Датум: 15.10.2019.
_______________________________________________________

23.
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, д о н о с и

Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке роба: „Набавка горива за потребе возила Општинске управе Општине
Петрово за 2019. годину“

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
2019. годину“

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.

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
2019. годину“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
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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
28.10.2019. 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: 02-014-7-131/19
Датум: 15.10.2019.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 70. 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, д о н о с и
ОДЛУКУ
О отказивању поступка јавне набавке роба
путем конкурентског захтјева „Набавка
угља за потребе Општинске управе
Општине Петрово са услугом превоза за
2019. годину“ број 02-014-7-113/19 од
30.09.2019. године
Члан 1.
Отказује се поступак јавне набавке

роба путем роба путем конкурентског захтјева „Набавка угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом
превоза за 2019. годину“ број 02-014-7113/19 од 30.09.2019. године
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
Образложење
На основу извјештаја о завршеној еаукцији у поступку јавне набавке роба
путем конкурентског захтјева „Набавка
угља за потребе Општинске управе
Општине Петрово са услугом превоза за
2019. годину“ број 02-014-7-113/19 од
30.09.2019. године Уговорни орган је дошао до сазнања да је приликом уноса
понуда на портал Јавних набавки БиХ у
предметном поступку јавне набавке дошло
до техничке грешке која је довела до тога
да префернцијални третман домаће понуде
није регистрован за три понуде и то понуде
понуђача „Мегапром“ д.о.о., „Маx Gradnja“ д.о.о., те понуђача „Cargo Trans“
д.о.о. на порталу Јавних набавки БиХ, иако
су наведени понуђачи у склопу својих
понуда доставили изјаве које су тражене
тендерском документацијом као доказ за
примјену преференцијалног третмана.
Имајући у виду горе наведено, Уговорном
органу не преостаје ништа друго него да у
складу са чланом 69. Став (3) Закона о
јавним набавкма БиХ („Службени гласник
БиХ“ број 39/14) откаже предметну јавну
набавку. Предметни поступак јавне набавке ће бити поновљен у најкраћем могућем
законском року.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
У складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14)
учесници у поступку могу против одлуке
Канцеларије за разматрање жалби покренути управни спор пред Судом Босне и
Херцеговине у року од 30 дана од дана
пријема Одлуке. Управни спор по тужби
који покрену станеке у поступку јавне
набавке води се по хитном поступку.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-132/19
Датум: 16.10.2019.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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25.
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 радова:
„Изведба експлоатационог бунара 1 у
туристичкој зони у МЗ Калуђерица“
Члан 1.
„Папаго“ д.о.о. Лукавац, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку
јавне набавке радова путем директног споразума: „Изведба експлоатационог бунара
1 у туристичкој зони у МЗ Калуђерица“
број 02-014-7-121/19 од 04.10.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем директног споразума: „Изведба
експлоатационог бунара 1 у туристичкој
зони у МЗ Калуђерица“ број 02-014-7121/19 од 04.10.2019. године, пристигла је
1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци радова:
„Изведба експлоатационог бунара 1 у туристичкој зони у МЗ Калуђерица“ број 02014-7-121/19 од 04.10.2019. године закључиће у најкраћем могућем року од дана када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“ .
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке радова проведен је у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14), те подзаконским актима и
осталим позитивним прописима из области
јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за

јавне набавке Општинске управе општине
Петрово, након пријема и оцјене понуде,
упутила је препоруку Начелнику општине
Петрово, да се као најповољнији понуђач
изабере „Папаго“ д.о.о. Лукавац.
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 набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-134/19
Датум: 17.10.2019.
_______________________________________________________

26.
На основу члана 18. став (1), a у
вези са чланом 28. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
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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, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке радова: „Реконструкција школских објеката на
територији општине Петрово“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке радова: „Реконструкција
школских објеката на територији општине
Петрово“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем отвореног поступка у
складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским
актима из области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 167.164,95 КМ без ПДВ-а.
Средства за набавку радова из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. годину, са конта број
511 223 – Издаци за реконструкцију школских објеката из средстава Републике
Србије, фонд 03.
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: 02-014-7-136/19
Датум: 30.10.2019.
_______________________________________________________

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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем отвореног поступка: „Реконструкција школских објеката на територији општине Петрово“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем путем отвореног поступка: „Реконструкција школских објеката на територији 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 Стева-новић,
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
20.11.2019. 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: 02-014-7-138/19
Датум: 30.10.2019.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 14. став (1) те члана 18. став (1) Закона о јавним набавкама
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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 угља за потребе Општинске
управе Општине Петрово са услугом
превоза за 2019. годину“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке роба: „Набавка угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом превоза за 2019. годину“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем конкурентског захтјева,
при чему је предвиђено склапање оквирног
споразума, 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 14.529,91 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 17.000,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су буџетом општине Петрово
за 2019.годину, са конта 412 214 – Расходи
по основу утрошка угља.
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: 02-014-7-141/19
Датум: 31.10.2019.
_______________________________________________________

29.
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 угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом
превоза за 2019. годину“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем конкурентског позива: „Набавка угља за потребе
Општинске управе Општине Петрово са
услугом превоза за 2019. 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.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
12.11.2019. године у 09:15 часова у просторијама Општинске управе општине Петрово.
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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: 02-014-7-144/19
Датум: 01.11.2019.
_______________________________________________________

30.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), a у вези са чланом 89. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку роба
путем конкурентског захтјева: „Набавка
горива за потребе возила Општинске управе Општине Петрово за 2019. годину“
Члан 1.
„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука,
изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева: „Набавка горива за
потребе возила Општинске управе Општине Петрово за 2019. годину“број 02-014-7129/19 од 15.10.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба конкурентског захтјева: „Набавка горива за
потребе возила Општинске управе Општине Петрово за 2019. годину“број 02-014-7129/19 од 15.10.2019. године, пристигле су
2 (двије) благовремене понуде, које су
након отварања, и утврђивања да су комплетне пријавњене на е-аукцију на порталу јавних набавки БиХ.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци роба: „Набавка горива за потребе возила Општинске
управе Општине Петрово за 2019.годину“
закључиће се у року од 10 дана од дана када су понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача.

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,
те одржане е-аукције упутила је препоруку
Начелнику општине Петрово, да се као
најповољнији понуђач изабере „Нестро
Петрол“ а.д. Бања Лука.
На основу 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
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 за-
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коном, 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: 02-014-7-146/19
Датум: 02.11.2019.
_______________________________________________________

31.
На основу члана 64. став 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 74. и 87. став 3. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси

ПЛАНА
О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану запошљавања у Општинској
управи општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“, број:
1/19) члан 3. се мијења и гласи:

„Утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста и број непопуњених радних мјеста на дан 31.12.2018.
године, те планира потребан број службеника и намјештеника за пријем у радни
однос на неодређено радно вријеме у 2019.
години како слиједи:

Стварно
стање
попуњености
радних мјеста

Организациона
јединица

Радна мјеста по
систематизацији

Одјељење за
општу управу

16 пуно радно 14 пуно радно
вријеме
вријеме
1 на 1/2 радног 1 на 1/2 радног
времена
времена

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове
Одјељење
привреду
финансије
Секретар
Скупштине
општине
УКУПНО

за
и

Упражњена
радна мјеста

2

1
(намјештениквозач)

7

6

1

12

11

1

1

1

-

36 пуно радно
вријеме
1 на 1/2 радног
времена

32 пуно радно
вријеме
1 на 1/2радног
времена

Планирани
број
службеника и
намјештеника
за пријем у
радни однос на
неодређено
вријеме

4

1
(службениккомунални
полицајац )

2
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Члан 2.
Овај План ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-264/19
Датум: 08.11.2019.
_______________________________________________________

32.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97//16 и 36/19) и
члана 35. став 2., а у вези са чланом 31.
тачка в) 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
ОД Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт ребаланса буџета
општине Петрово за 2019. 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 2.059.200,00 КМ
- непорески приходи 223.350,00 КМ
- грантови
65.670,00 КМ
- трансфери између или унутар јединица власти
201.950,00 КМ
- примици за нефинансијску имовину
61.000,00 КМ
- остали примици
34.870,00 КМ
УКУПНО
2.646.040,00 КМ
Планирани буџетски издаци:
- Расходи за лична примања
962.000,00 КМ
- Расходи по основу коришћења роба и услуга
519.900,00 КМ
- Расходи финансирања и др.финанс.трош.
29.390,00 КМ
- Субвенције
36.900,00 КМ

- Грантови
245.310,00 КМ
- Дознаке на име социјалне заштите
433.140,00 КМ
- Расходи финансирања
2.670,00 КМ
- Трансфери између и унутар јединица власти
1.700,00 КМ
- Буџетска резерва
11.700,00 КМ
- Издаци за нефинансијску имовину
263.390,00 КМ
- Издаци за отплату дугова
109.580,00 КМ
- Остали издаци
30.360,00 КМ
УКУПНО
2.646.040,00 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: 02-014-1-383/19
Датум: 31.10.2019.
_______________________________________________________

33.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97//16 и 36/19) и
члана 31. тачка в) 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
ОД Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт буџета општине
Петрово за 2020. 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 2.189.970,00 КМ
- непорески приходи 264.110,00 КМ
- грантови
85.500,00 КМ
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- трансфери између или унутар
јединица власти
195.600,00 КМ
- примици за нефинансијску имовину
256.350,00 КМ
- примици од задуживања
1.346.720,00 КМ
- остали примици
20.890,00 КМ
УКУПНО
4.359.140,00 КМ
Планирани буџетски издаци:
- Расходи за лична примања
1.129.310,00 КМ
- Расходи по основу коришћења роба и услуга
509.430,00 КМ
- Расходи финансирања и др.финанс.трош.
74.430,00 КМ
- Субвенције
41.900,00 КМ
- Грантови
163.110.00 КМ
- Дознаке на име социјалне заштите
425.580,00 КМ
- Расходи финансирања и др.финанс.трошкови и расходи трансакц.размјене
између или унутар јединица власти
2.600,00 КМ
- Трансфери између или унутар јединица власти
1.500,00 КМ
- Буџетска резерва
40.000,00 КМ
- Издаци за нефинансијску имовину
1.723.860,00 КМ
- Издаци за отплату дугова
231.980,00 КМ
- Остали издаци
15.440,00 КМ
УКУПНО
4.359.140,00 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: 02-014-1-384/19
Датум: 01.11.2019.

34.
На основу члана 240. став 4. Закона
о раду („Службени гласник Републике
Српске“, број 1/16) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19)
Општинска управа општине Петрово (у
даљем тексту: Послодавац) и Синдикална
организација Општинске управе општине
Петрово (у даљем тексту: Синдикат)
закључили су
АНЕКС БР. 2.
ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Појединачном колективном уговору за запослене у Општинској управи
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 11/17 10/18) у
члану 5. став 5. мијења се и гласи: „Цијена
рада за обрачун плата у 2020. години
утврђује се у износу од 110,00 КМ“ а у
ставу 6. истог члана брише се текст „с тим
да цијена рада не може бити мања од
100,00 КМ нити већа од 135,00 КМ“.
Члан 2.
У члану 12. ставу 1. тачки 5. брише
се текст „ако није организована исхрана“.
Члан 3.
Овај Колетивни уговор ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику општине Петрово“,
а примјењиват ће се од 01.01.2020. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-1/19
Датум: 01.11.2019.
ПРЕДСЈЕДНИК
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Љиљана Милиновић, с.р.

________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
2. Одлука о реалокацији средстава
3. Одлука о реалокацији средстава
4. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
5. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
6. Одлука о реалокацији средстава
7. Одлука о реалокацији средстава
8. Одлука о реалокацији средстава
9. Одлука о реалокацији буџетских средстава
буџетског корисника
10. Одлука о реалокацији средстава
11. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
12. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова: „Асфалтирање путних праваца
на територији општине Петрово по пројекту
марка на марку“
13. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
рaдова путем путем конкурентског позива
„Асфалтирање путних праваца на територији
општине Петрово по пројекту марка на марку“
14. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом
превоза за 2019. годину“
15. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача роба путем конкурентског позива: „Набавка угља за потребе
Општи-нске управе Општине Петрово са
услугом превоза за 2019. годину“
16. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка канцеларијског материјала“
17. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача роба путем директног споразума: „Набавка канцеларијског
материјала“
18. Одлука о измјени плана јавних набавки за
2019. годину
19. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Изведба експлоатационог бунара 1 у туристичкој зони у МЗ Калуђерица“
20. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора

........................................
........................................
........................................

1
1
1

........................................

2

........................................
........................................
........................................
........................................

2
3
3
3

........................................
........................................
........................................

4
4
4

........................................

5

........................................

5

........................................

6

........................................

7

........................................

7

........................................

8

........................................

8

........................................

9

Страна 21 - Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Понедељак, 11.11.2019. године

најповољнијег добављача радова путем директног споразума: „Изведба експлоатационог бунара 1 у туристичкој зони у МЗ Калуђерица“
21. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба: „Набавка канцеларијског материјала“
22. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка горива за потребе возила
Општинске управе Општине Петрово за
2019. годину“
23. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача роба путем
конкурентског позива: „Набавка горива за
потребе возила Општинске управе Општине
Петрово за 2019. годину“
24. Одлука о отказивању поступка јавне набавке роба путем конкурентског захтјева „Набавка угља за потребе Општинске управе
Општине Петрово са услугом превоза за
2019. годину“ број 02-014-7-113/19 од 30.09.
2019. Године
25. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова: „Изведба експлоатационог бунара 1
у туристичкој зони у МЗ Калуђерица“
26. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова: „Реконструкција школских
објеката на територији општине Петрово“
27. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача радова путем отвореног поступка: „Реконструкција школских
објеката на територији општине Петрово“
28. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом
превоза за 2019. годину“
29. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача роба путем конкурентског позива: „Набавка угља за потребе
Општинске управе Општине Петрово са
услугом превоза за 2019. годину“
30. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
роба путем конкурентског захтјева: „Набавка
горива за потребе возила Општинске управе
Општине Петрово за 2019. годину“
31. План о измјени Плана запошљавања у
Општинској управи Општине Петрово за
2019. годину
32. Одлука о утврђивању Нацрта ребаланса
буџета општие Петрово за 2019. годину
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33. Одлука о утврђивању Нацрта буџета
општине Петрово за 2020. годину
34. Анекс бр. 2 Појединачног колективног
уговора за запослене у Општинској управи
општине Петрово
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