СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 1

Петрово, 23.01.2020. године

Година: XXVIII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
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
услуга: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију школа“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга: „Израда пројекта за
реконструкцију и санацију школа“
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 2.564,10 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 3.000,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2019. 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.

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: 02-014-7-181/19
Датум: 23.12.2019.
_______________________________________________________

2.
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 за реконструкцију и санацију школа“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију школа“ 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. Весна Петровић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Мирјана Арсенић,
дипл.екон.
4. Невена Петковић, маст.екон., технички секретар
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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
25.12.2019. 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: 02-014-7-183/19
Датум: 23.12.2019.
_______________________________________________________

3.
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
путем директног споразума: „Чишћење пољских канала и ријечних корита“ 02-014-7166/19 од 13.12.2019. године
Члан 1.
Превозник „Ђуран“ Бранислав Ђурановић с.п. Петрово, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке
радова путем директног споразума: „Чишћење пољских канала и ријечних корита“
02-014-7-166/19 од 13.12.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем директног споразума: „Чишћење пољских канала и ријечних корита“ 02-014-7166/19 од 13.12.2019. године, пристигла је
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1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци радова путем директног споразума: „Чишћење пољских канала и ријечних корита“ 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 Превозник „Ђуран“ Бранислав Ђурановић с.п. Петрово.
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,
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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: 02-014-7-185/19
Датум: 18.12.2019.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 70. став (1), став (3)
и став(6), a у вези са чланом 90. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку услуга
путем директног споразума: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију школа“
02-014-7-182/19 од 23.12.2019. године
Члан 1.
„Добојинвест“ а.д. Добој, изабран
је као најповољнији понуђач у поступку
јавне набавке услуга путем директног
споразума: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију школа“ 02-014-7-182/19
од 23.12.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке услуга
путем директног споразума: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију школа“
02-014-7-182/19 од 23.12.2019. године,
пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
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Члан 3.
Уговор о јавној набавци услуга путем директног споразума: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију школа“
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 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 „Добојинвест“ а.д. Добој.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези са чланом 90. Закона
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у
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
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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).

док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 1.404,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2019. 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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-189/19
Датум: 25.12.2019.

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

_______________________________________________________

5.
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: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци
Спречи у Порјечини“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке радова: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу моста
на ријеци Спречи у Порјечини“
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 1.200,00 КМ без ПДВ-а,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-192/19
Датум: 26.12.2019.
_______________________________________________________

6.
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 радова путем директног споразума: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци
Спречи у Порјечини“
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем директног
споразума:
„Геолошко
геомеханичка
истраживања тла за изградњу моста на
ријеци Спречи у Порјечини“ 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. Весна Петровић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Мирјана Арсенић,
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
30.12.2019. године у 09:30 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: 02-014-7-194/19
Датум: 26.12.2019.
_______________________________________________________

7.
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 услуга: „Израда хидролошко-хидрауличке
(водне студије) за изградњу моста на
ријеци Спречи у Порјечини“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке услуга: „Израда урбанистичко
техничких услова и главног пројекта дома
културе у Какмужу“
Избор

Члан 2.
најповољнијег понуђача

Четвртак, 23.01.2020. године

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 2.435,89 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.850,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2019. 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.
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: 02-014-7-195/19
Датум: 26.12.2019.
_______________________________________________________

8.
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
путем директног споразума: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу
моста на ријеци Спречи у Порјечини“ 02014-7-193/19 од 26.12.2019. године.
Члан 1.
„EARTH“ д.о.о. Тузла, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку ја-
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вне набавке радова путем директног споразума: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци Спречи
у Порјечини“ 02-014-7-193/19 од 26.12.
2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем директног споразума: „Геолошко
геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“
02-014-7-193/19 од 26.12.2019. године,
пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци радова
путем директног споразума: „Геолошко
геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“
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 „EARTH“ д.о.о. Тузла.
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

Четвртак, 23.01.2020. године

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: 02-014-7-205/19
Датум: 30.12.2019.
_______________________________________________________

9.
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
путем директног споразума: „Израда хидролошко-хидрауличке (водне студије) за
изградњу моста на ријеци Спречи у
Порјечини“ 02-014-7-196/19 од
26.12.2019. године
Члан 1.
„ES HYDROTECHNICS“ д.о.о. Сарајево, изабран је као најповољнији пону-
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ђач у поступку јавне набавке услуга путем
директног споразума: „Израда хидролошко-хидрауличке (водне студије) за изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“
02-014-7-196/19 од 26.12.2019. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке услуга
путем директног споразума: „Израда хидролошко-хидрауличке (водне студије) за
изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“ 02-014-7-196/19 од 26.12.2019. године, пристигла је 1 (једна) благовремена
понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци услуга путем директног споразума: „Израда хидролошко-хидрауличке (водне студије) за
изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“ 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 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 „ES HYDROTECHNICS“ д.о.о. Сарајево.
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

Четвртак, 23.01.2020. године

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: 02-014-7-208/19
Датум: 30.12.2019.
_______________________________________________________

10.
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, д
оноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке услуга „Детаљна хидрогеолошка истраживања
за потребе водоснадбијевања у МЗ
Петрово, општина Петрово“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне услуга „Детаљна хидрогеолошка
истраживања за потребе водоснадбијевања
у МЗ Петрово, општина Петрово“.
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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),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 1.800,00 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.106,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. 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.
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: 02-014-7-5/20
Датум: 15.01.2020.
_______________________________________________________

11.
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
РЈ ЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Детаљна хидрогеолошка истраживања за потребе водоснадбијевања у МЗ
Петрово, општина Петрово“
I
Именује се Комисија за јавне набавке

Четвртак, 23.01.2020. године

за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума:
„Детаљна
хидрогеолошка
истраживања за потребе водоснадбијевања
у МЗ Петрово, општина 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.тех.
3. Весна Петровић, дипл.екон., члан
Замјенски члан: Мирјана Арсенић,
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
24.01.2020. године у 09:20 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: 02-014-7-7/19
Датум: 15.01.2020.
_______________________________________________________

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
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке услуга: „Праћење телевизијских догађаја на
територији општине Петрово“

10/19) и члана 74. Статута општине Петрово ( „Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), Начелник општине Петрово доноси

Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке услуга: „Праћење телевизијских догађаја на територији општине Петрово“.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Члан 2.
Избор
најповољнијег понуђача
извршиће се путем конкурентског позива,
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 18.000,00 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 21.060,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број:
412 739 – Расходи за остале услуге
информисања и медија.
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: 02-014-7-11/19
Датум: 16.01.2020.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета
општине Петрово за 2019. годину („Службени гласник општине Петрово“ број

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 412900-Остали некласификовани расходи 20,00 КМ
на конто 412500-Расходи за текуће
одржавање 1,00 КМ
на конто 412700-Расходи за стручне
услуге 19,00 КМ период децембар 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: 02-014-1-447/19
Датум: 24.12.2019.
_______________________________________________________

14.
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
ребаланса буџета општине Петрово за
2019. годину („Службени гласник општине
Петрово“ број 10/19) 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
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средстава општине Петрово (организациони код 00380130),како слиједи:
са конта 412900-Остали некласификовани расходи 1.600,00 КМ
на конто.412500-Расходи за текуће
одржавање 1.600,00 КМ период децембар
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: 02-014-1-451/19
Датум: 25.12.2019.

Четвртак, 23.01.2020. године

„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-458/19
Датум: 27.12.2019.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), 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

_______________________________________________________

15.
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 ребаланса
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 10/19) и члана 74. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
311,03 KM
на конто 511131-Издаци за прибављање асфалтног путног правца БареТодоровићи у МЗ Порјечина 311,03 КМ
(организациони код 00380130), период децембар 2019. године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

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

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130),како слиједи:
са конта 412900-Остали некласификовани расходи 3.000,00 КМ
на конто 412500-Расходи за текуће
одржавање 3.000,00 КМ период децембар
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

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: 02-014-1-469/19
Датум: 31.12.2019.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12,
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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
50,00 KM
на конто 412320- Расходи за материјал за одржавање чистоће 50,00 КМ
(организациони код 00380130), период
децембар 2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

Четвртак, 23.01.2020. године

на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада
плата који се не рефундирају 1.720,00 KM
на конто 638100-- Расходи за накнаду плата за породиљско одсуство који
се рефундирају 1.570,00 КМ период децембар 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: 02-014-1-3/20
Датум: 13.01.2020.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-472/19
Датум: 31.12.2019.
_______________________________________________________

18.
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 ребаланса
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 10/19) 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 3.290,00 KM

19.
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 ребаланса
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 10/19) 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 50,00 КМ, како
слиједи:
са конто 411100-Расходи за бруто
плате 50,00 КМ
на конто 638100- Остали издаци из
трансакција са другим јединицама власти
50,00 КМ период децембар 2019. 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: 02-014-1-4/20
Датум: 13.01.2020.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), 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
6.060,00 KM
на конто 412739-Расходи за остале
услуге информисања и медија 6.060,00 КМ
(организациони код 00380130), период јануар 2020. 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: 02-014-1-6/20
Датум: 13.01.2020.
_______________________________________________________

21.
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 ребаланса
буџета општине Петрово за 2019. годину

Четвртак, 23.01.2020. године

(„Службени гласник општине Петрово“
број 10/19) 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 638100-- Расходи за накнаду плата за породиљско одсуство који се
рефундирају 284,00 КМ
на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата који се
не рефундирају 284,00 KM период децембар 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: 02-014-1-7/20
Датум: 13.01.2020.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 97/16 и 36/19), члана 8.
став 3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 10/19) и члана 74. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Одобрава се реалокација буџетских
средстава Народне библиотеке Петрово
(организациони код 08180056), како слиједи:
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Четвртак, 23.01.2020. године

са конта 412200-Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 50,00 КМ
на конто 412600-Расходи по основу
путовања и смјештаја 50,00 КМ период
децембар 2019. године.

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

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

_______________________________________________________

Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-8/20
Датум: 13.01.2020.
_______________________________________________________

23.
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 ребаланса
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 10/19) 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 412900-Остали некласификовани расходи 115,00 КМ
на конто 412200-Расходи за комуналне услуге 115,00 КМ период децембар
2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног да-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-15/20
Датум: 17.01.2020.
24.
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 ребаланса
буџета општине Петрово за 2019. годину
(„Службени гласник општине Петрово“
број 10/19) 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 411100-Расходи за бруто
плате 54,00 КМ
са конта 411200-Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 281,00 КМ
са конта 411300-Расходи за накнаде
плата запослених за вријеме боловања који
се не рефундирају 315,00 КМ
са конта 412600-Расходи по основу
путовања и смјештаја у земљи 26,00 КМ
са конта 412900-Остали некласификовани расходи 332,00 КМ
на конто 416100-Дознаке грађанима
које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова 400,00 КМ
на конто 416300-Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се
исплаћују из буџета Републике, општина
и градова 608,00 КМ период децембар
2019. 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“.

публике Српске“, број: 97/16) и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово доноси

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-16/20
Датум: 17.01.2020.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

_______________________________________________________

25.
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 2020. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
10/19) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
управе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 11/17, 3/18 и
4/18) у члану 16. тачка 3.9. “Самостални
стручни сарадник за друштвене дјелатности, јавне набавке, цивилни сектор и послове преводиоца“ у дијелу „Звање:“, ријеч: „трећег“, замјењују се ријечју
„првог“, а у дијелу „Посебни услови за
обављање:“, ријечи „једна година“ замјењује се ријечима „три године“.

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 372200-Буџетска резерва
1.000,00 КМ
на конто 415236-Капитални грантови-ЈЗУ Болница „Свети Апостол Лука“
1.000,00 КМ период јануар 2020. године.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.

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

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, броj: 97/16), члана 74. и
87. став 3 Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број:
8/17) сагласно одредбама Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број:
11/17, 10/18 и 8/19), Начелник општине
Петрово, доноси

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: 02-014-1-24/20
Датум: 20.01.2020.
_______________________________________________________

26.
На основу члана 59. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 48. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Ре-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-1/20
Датум: 03.01.2020.
_______________________________________________________

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о платама и накна-
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дама запослених у Општинској управи
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број: 1/18, 3/18 и 10/18)
у Прилогу 1.-„Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима у Општинској управи
општине Петрово“ у Одјељењу за привреду и финансије под редним број 9.
Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности, јавне набавке, цивилни сектор и послове преводиоца, коефицијент „9,35“ се мијења и гласи „10,00“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-1/20
Датум: 08.01.2020.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 59. став 1. тачка
12. и члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16), чална 19. став 4.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07 и 109/12) и члана 74. став 1. тачка 13.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 8/17) Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
допуни Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних
задатака ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о
допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних
задатака ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово, број: 02-120-2/20 од 03.01.2020. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у

Четвртак, 23.01.2020. године

„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-5/20
Датум: 10.01.2020.
_______________________________________________________

29.
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
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Планом запошљавања у
Општинској управи општине Петрово за
2020. годину (у даљем тексту: План) утврђује се стварно стање попуњености радних
мјеста, број непопуњених радних мјеста у
скаладу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број
11/17, 3/18 и 4/18), те потребан број службеника и намјештеника на неодређено
вријеме.
Члан 2.
План се доноси на основу приједлога руководиоца организационих јединица водећи рачуна о потребама за недостајућим кадровима у организационим
јединицама и расположивим финансијским
средствима у складу са Одлуком о усвајању буџета општине Петрово за 2020. годину („Службени гласник општине Петрово“, број 10/19).
Члан 3.
Утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста и број непопуњених
радних мјеста на дан 31.12.2019. године, те
планира потребан број службеника и намјештеника за пријем у радни однос на
неодређено радно вријеме у 2020. години
како слиједи:
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Организациона
јединица

Радна мјеста по
систематизацији

Одјељење за
општу управу

15 пуно радно 13 пуно радно
вријеме
вријеме
2
3 на 1/2 радног 2 на 1/2 радног 1 на 1/2 радног
времена
времена
времена

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове

7

Одјељење за
привреду и
финансије

12

Секретар
Скупштине
општине

1

УКУПНО

Стварно стање
попуњености
радних мјеста

Четвртак, 23.01.2020. године

35 пуно радно
вријеме
3 на ½ радног
времена

7

8

1

29 пуно радно
вријеме
2 на ½ радног
времена

Упражњена
радна мјеста

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

-

-

-

4

1

-

-

6 пуно радно
вријеме
1 на ½ радног
времена

1

Члан 4.
У измијењеним околностима и потребама за пријем у радни однос нових
службеника и намјештеника. а на основу
Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи
општине Петрово и Одлуке о буџету
општине Петрово за 2020. годину, донијет
ће се измјене и допуне Плана.

мјеста у Општинској управи општине Петрово.

Члан 5.
Планирано поуњавање радних мјеста вршит ће се у складу са законом прописаним процедурама и Правилником о
организацији и систематизацији радних

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-2/20
Датум: 17.01.2020.

Члан 6.
Овај План ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Петрово.

_______________________________________________________

Страна 17 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Четвртак, 23.01.2020. године

30.
На основу члана 17. 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
ПЛАН
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
РЕД
НИ
БРО
Ј

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-а

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
СА ПДВ-ом

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА

ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊ
А УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

РОБЕ
2

Набавка угља

09111100-1

15.811,96 KM

18.500,00 KM

Конкурентски
позив

2

Набавка
канцеларијског
материјала

30000000-9

3.641,02 KM

4.260,00 KM

Директни
споразум

10.01.2020
.

10.10.2020.

3

Набавка горива

09132100-4
09130000-9

7.350,42 KM

8.600,00 KM

Конкурентски
позив

01.03.2020
.

30.12.2020.

4

Набавка
материјала за
одржавање
чистоће

4.500,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2020
.

44411000-4

3.846,15 КМ

10.01.2020
.

10.10.2020.

10.10.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 214
- Расходи по основу
утрошка угља
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 310
- Расходи за канцеларијски
материјал
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 631Расходи по основу утрошка
бензина, 412 632- Расходи
по основу утрошка нафте
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 320
- Расходи за материјал за
одржавање чистоће

НАПОМЕ
НЕ
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5

Набавка
дјечијих
пакетића за
потребе
манифестације
Дјечију Нову
Годину

6

Набавка
дјечијих
бицикала за
потребе
манифестације
Госпојинске
дјечије радости

7

Набавка
канцеларијског
намјештаја

30000000-9

8

Набавка
камиона за
потребе ЈКП
Вода

34144000-8

Набавка
саобраћајних
9
знакова и
лежећих
полицајаца
УКУПНО РОБЕ без
ПДВ-а
УКУПНО РОБЕ са
ПДВ-ом

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Четвртак, 23.01.2020. године

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 943
- Расходи за манифестацију
Дјечија Нова Година

31.08.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 943
- Расходи за манифестацију
Дјечија Нова Година

4.000,00 KM

Директни
споразум

01.01.2020
.

2.500,00 КМ

Директни
споразум

15.05.2020
.

854,70 КМ

1.000,00 КМ

Директни
споразум

01.01.2020
.

30.12.2020.

72.136,75 КМ

84.400,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

10.10.2020.

15000000-8

3.418,80 KM

2.136,75 КМ

34400000-1

34990000-3

115.179,48 КМ
134.760,00 КМ

5.982,90 КМ

7.000,00 КМ

Директни
споразум

01.01.2020
.

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 321
- Издаци за набавку
канцеларијског намјештаја
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 313
- Издаци за набавку
камиона за потребе ЈКП
Вода Петрово
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 137
- Издаци за прибавњање
саобраћајних знакова и
лежећих полицајаца
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УСЛУГЕ
1.

Дeратизација

90923000-3

1.880,34 KM

2.200,00 КМ

Директни
споразум

2.

Штампање
билтена
општине
Петрово

22462000-6

4.273,50 KM

5.000,00 KM

Директни
споразум

10.01.2020
.

3.

Телевизијско
праћење догађаја на територији општине
Петрово

21.060,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

4

Услуге
осигурања
запослених

66512100-3

940,17 КМ

1.100,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2020
.

30.12.2020.

5

Услуге
осигурања
имовине

66515200-5

564,10 КМ

660,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2020
.

30.12.2020.

6

Услуге
осигурања
возила

66514110-0

1.709,40 КМ

2.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2020
.

30.12.2020.

7

Хидрогеолошк
а истраживања
за потребе водоснадбијевањ
а у МЗ Петрово, општине
Петрово

71322000-1

1.800,00 КМ

2.060,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2020
.

30.12.2020.

92220000-9

18.000,00 КМ

01.03.2020
.

01.07.2020.

30.12.2020.

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 223Расходи за услуге
дератизације
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 731Расходи за услуге
штампања, графичке
обраде, копирања и
увезивања
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 739Расходи за услуге
информисања и медија
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 725Расходи за услуге
осигурање запослених
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 723Расходи за услуге
осигурање имовине
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 721Расходи за услуге
осигурања возила

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 513 718
-Пројектна документација
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8

Штампање
новогодишњег
промотивног
материјала

22462000-6

4.273,50 KM

5.000,00 KM

Директни
споразум

10.01.2020
.

30.12.2020.

9

Набавка услуга
платног
промета

66110000-4

854,70 КМ

1.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2020
.

30.12.2020.

УКУПНО УСЛУГЕ
БЕЗ ПДВ-а

34.256,41 КМ

УКУПНО УСЛУГЕ
СА ПДВ-ом

40.080,00 КМ

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 731Расходи за услуге
штампања, графичке
обраде, копирања и
увезивања
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 712Расходи за услуге платног
промета

РАДОВИ

1.

Текуће одржавање локалних
путева на територији општине Петрово у
2020. години

45233141-9

21.367,52 КМ

25.000,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

30.12.2020.

2.

Изградња дома
културе у МЗ
Какмуж

45000000-7

110.000,00 КМ

128.700,00 КМ

Отворени
поступак

10.01.2020
.

30.12.2020.

3.

Чишћење пољских канала и
ријечник корита на територији општине Петрово у 2020.
години

45246400-7

12.820,51 КМ

15.000,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 412 520Расходи за текуће
одржавање осталих
грађевинских објеката
(путеви и мостови и остали
грађевински објекти)
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 123
- Издаци за изградњу дома
културе у Какмужу

Буџет општине Петрово
за 2020.годину, конто 412
999 -Остали непоменути
расходи - чишћење
пољских канала,
ријечних корита и остало.

Страна 21 – Број 1

4.

5

Асфалтирање
путних праваца
на територији
општине
Петрово по
пројекту
"марка на
марку"

Асфалтирање
путних праваца
на територији
општине
Петрово из
кредитних
средстава

45233100-0

45233100-0

61.538,46 КМ

563.957,26 КМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

72.000,00 КМ

659.830,00 КМ

Конкурентски
позив

Отворени
поступак

Четвртак, 23.01.2020. године

10.01.2020
.

10.01.2020
.

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 131Издаци за прибављање
асфалтних путних праваца пројекат марка на марку

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 131Издаци за асфалтирање
пута према гробљу Брђани ,
511 131 -Издаци за
асфалтирање дијела
Видовданске улице у МЗ
Петрово, 511 131 - Издаци
за асфалтирање пута у
засеоку Бисићи, одвојак за
Орашик и одвојак за
Митровиће у МЗ Петрово,
511 131 - Издаци за
асфалтирање пута према
гробљу Поповићи у МЗ
Сочковац, 511 131 - Издаци
за асфалтирање пута од
моста према туристичкој
зони Калуђерица, 511 131 Издаци за асфалтирање
пута кроз Слатину у МЗ
Какмуж, 511 131 - Издаци
за асфалтирање пута поред
цркве у МЗ Карановац, 511
131 - Изадаци за
асфалтирање пута за
Ђукиће у МЗ Порјечина,
511 131 - Издаци за
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6

Инвестиционо
одржавање
путева

45233100-0

29.914,52 КМ

35.000,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

30.12.2020.

7

Изградња
моста на ријеци
Спречи

45221100-3

128.205,12 КМ

150.000,00 КМ

Отворени
поступак

10.01.2020
.

30.12.2020.

8

ОБ 2 бушотина
у Карановцу

45000000-7

50.769,23 КМ

59.400,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

30.12.2020.

9

Изградња
потисног
цјевовода
Карановац ОБ
Пословна зона
Карановац

45231000-5

126.111,11 КМ

147.550,00 КМ

Отворени
поступак

10.01.2020
.

30.12.2020.

асфалтирање пута према
школи у МЗ Кртова, 511
134 - Издаци за изградњу
тротоара у улици Вељка
Вуковића у МЗ Петрово,
511 134- Издаци за
изградњу тротоара од СШЦ
до Ковачевог моста у МЗ
Петрово, 511 134 - Издаци
за изградњу тротоара од
цркве до моста у МЗ
Какмуж, 511 134 - Издаци
за асфалтирање и уређење
платоа у "Колони" у МЗ
Петрово.
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 231
- Издаци за инвестиционо
одржавање путева
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 133
- Издаци за за изградњу
моста на ријеци Спречи на
путу Порјечина Мирчина
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 231
- Издаци за пуштање у рад
ОБ 2 бушотине у МЗ
Карановац
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 191
- Издаци за изградњу
потисног цјевовода
Карановац ОБ Пословна
зона Карановац
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30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 191Издаци за пуштање у рад
бунара 2 у МЗ Калуђерица

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 191Издаци за изградњу
система за
водоснадбијевање

10

Бунар 2 у МЗ
Калуђерица

11

Изградња система водоснадбијевања у МЗ
Петрово

12

Реконструкција
моста на ријеци
Спречи

45221110-6

71.153,84

83.250,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

30.12.2020.

13

Инвестиционо
одржавање ,
реконструкција
и адаптација
вањског
освјетљења

34990000-3

5.982,90 КМ

7.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2020
.

30.12.2020.

14

Уређење
туристичке
зоне
Калуђерица

45000000-7

59.829,05 КМ

70.000,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2020
.

30.12.2020.

45255110-3

45231300-8

15.000,00 КМ

85.470,08 KM

17.550,00 КМ

100.000,00 КМ

Конкурентски
позив

Четвртак, 23.01.2020. године

Отворени
поступак

10.01.2020
.

10.01.2020
.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 233Издаци за реконструкцију
моста на ријеци Спречи у
МЗ Петрово
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 234Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију
и адаптацију вањског
освјетљења, тротоара и
ограда
Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 195Изградња споменика
погинулим борцима
отаџбинског рата у МЗ
Калуђерица
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15

Изградња
споменика
погинулим
борцима
Отаџбинског
рата у МЗ
Калуђерица

45212314-0

УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а
УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ом
УКУПНО
(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) без
ПДВ-а
УКУПНО
(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) са
ПДВ-ом

6.324,78 КМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

7.400,00 КМ

Конкурентски
позив

Четвртак, 23.01.2020. године

10.01.2020
.

30.12.2020.

Буџет општине Петрово за
2020.годину, конто 511 195Изградња споменика
погинулим борцима
отаџбинског рата у МЗ
Калуђерица

1.348.444,44 КМ
1.577.680,00 КМ
1.497.880,34 КМ
1.752.520,00 КМ

II
Укупан буџет Oпштинске управе општине Петрово за јавне набавке износи 1.752.520,00 КМ са ПДВ-ом, док без ПДВ-а износи 1.497.880,34 КМ
III
План јавних набавки ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-1/20
Датум: 03.01.2020.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16 и 36/19), члана
74. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 8/17), a у
складу са чланом 7. Уредбе Владе Републике Српске о условима и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник
РС“ бр. 86/12), Начелник општине Петрово
доноси

Четвртак, 23.01.2020. године

32.
OБАВЈЕШТЕЊЕ

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

Просјечна нето плата (без функционера) исплаћена у 2019. години износи
848,10 КМ.
Просјечна нето плата (са функционерима) исплаћена у 2019. години износи
969,88 КМ.
Просјечне плате исплаћене у
Општинској управи 2019. години које ће се
користити за исплату накнада у 2020.
години по Појединачном колективном
уговору Општинске управе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 11/17 и 18/20):
1. Просјечна нето плата исплаћена у
Општинској управи у 2019. години износи
969,88 КМ,
2. Последња просјечна нето плата
исплаћена у Општинској управи у 2019.
години износи 981,37 КМ,
3. Двије последње просјечне нето
плате исплаћене у Општинској управи у
2019. години износе 974,87 КМ,
4. Три последње просјечне нето
плате исплаћене у Општинској управи у
2019. години износе 979,01 КМ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-476/19
Датум: 31.12.2019.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-9/20
Датум: 22.01.2020.

ОДЛУКУ
О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ
Члан 1.
Благајнички максимум у главној
благајни Трезора општине Петрово износи
1.000,00 КМ.
Члан 2.
Ова одлука ће се примјењивати у
2020. години.

_______________________________________________________________________________________________________________
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Четвртак, 23.01.2020. године

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Одлука о покретању поступка јавне набавке
услуга: „Израда пројекта за реконструкцију
и санацију школа“
2. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга путем директног
споразума: „Израда пројекта за реконструкцију и санацију школа“
3. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова путем директног споразума: “Чишћење пољских канала и ријечних корита“ 02014-7-166/19 од 13.12.2019. године
4. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга путем директног споразума: „Израда
пројекта за реконструкцију и санацију школа“ 02-014-7-182/19 од 23.12.2019. године
5. Одлука о покретању поступка јавне набавке
радова: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци Спречи у
Порјечини“
6. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова путем директног
споразума: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци
Спречи у Порјечини“
7. Одлука о покретању поступка јавне набавке
услуга: „Израда хидролошко-хидрауличке
(водне студије) за изградњу моста на ријеци
Спречи у Порјечини“
8. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова путем директног споразума: „Геолошко геомеханичка истраживања тла за изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“
9. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
услуга путем директног споразума: „Израда
хидролошко-хидрауличке (водне студије) за
изградњу моста на ријеци Спречи у Порјечини“ 02-014-7-196/19 од 26.12.2019. године
10. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Детаљна хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдијевања у МЗ
Петрово, општина Петрово“
11. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег добављача услуга путем директног споразума: „Детаљна хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдијевања у МЗ Петрово, општина Петрово“
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12. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: „Праћење телевизијских догађаја
на територији општине Петрово“
13. Одлука о реалокацији буџетских средства
буџетског корисника
14. Одлука о реалокацији средстава
15. Одлука о реалокацији средстава
16. Одлука о реалокацији средстава
17. Одлука о реалокацији средстава
18. Одлука о реалокацији средстава
19. Одлука о реалокацији средства буџетског
корисника
20. Одлука о реалокацији средстава
21. Одлука о реалокацији средстава
22. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
23. Одлука о реалокацији буџетских средства
буџетског корисника
24. Одлука о реалокацији буџетских средства
буџетског корисника
25. Одлука о реалокацији средства
26. Правилник о измјенама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Петрово
27. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској
управи општине Петрово
28. Одлука о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и
радних задатака ЈУ „Центар за социјални
рад“ Петрово
29. План запошљавања у Општинској управи
општине Петрово за 2020. годину
30. План јавних набавки за 2020. годину
31. Одлука о благајничком максимуму
32. Обавјештење (просјечна нето плата)

Четвртак, 23.01.2020. године
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