СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 4

Петрово, 18.05.2020. године

Година: XXVIII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово, број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 15.05.2020. године, донијела је
ПЛАН
ПРОЉЕЋНЕ СЈЕТВЕ И САДЊЕ У 2020.
ГОДИНИ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Територија општине Петрово обухвата површину од око 109,53 km2, што
чини око 0,44% Републике Српске, односно око 0,21% површине Босне и Херцеговине. Рељефно 65% територије општине
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КУЛТУРА
Јара пшеница
Јари јечам
Јара зоб
Тритикале
Раж
Кукуруз
Соја
Сунцокрет
Дуван
Шећерна репа
Крмно биље
Љековито биље
Поврће
Воћњаци
УКУПНО:

Петрово чини брдско – планинско подручје а осталих 35% територије је равничарско. На основу података Републичке
управе за геодетскo имовинско правне послове Републике Српске, подручна јединица Петрово, површина пољопривредног земљишта у приватном и државном власништву на подручју општине Петрово износи
3.404 hа. Под ораницама је 2.370 hа. Оранице са учешћем око 70% од укупног пољопривредног земљишта добра је основа
за развој свих видова пољопривредне производње.
Временски услови који преовладавају почетком овога прољећа за сада су
погодни за припремне радово за прољетну
сјетву/садњу која би се могла извршити у
оптималним условима и временском року
сјетве.
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Према плану прољетне сјетве за
2020. годину, на подручју општине Петрово главна пољопривредна култура је кукуруз као и у претходним годинама с обзиром да је кукуруз традиционална пољопривредна култура наших пољопривредних
произвођача.
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Реално је планирати и очекивати да
ће кукуруз бити засијан на око 680 хектара.
Кукуруз се углавном сије за производњу меркантилног зрна и за производњу силаже.
С циљем подстицаја прољећне сје-
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тве и санације последица пандемије корона
вируса, подјељени су сјеменски пакети кукуруза, кромпира и вјештачког ђубрива
свим заинтересованим пољопривредни
произвођачима, финансирани из буџета
општине Петрово. Самим тим увећане су
површине под засијаним поменутим културама кукуруза за 250 ha и кромпира за око
1 ha.
Према плану сјетве стрних жита
највише се планира сјетва јаре пшенице,
јечма и зоби.
Сјетвом ових планираних површина
под стрним житима би се надопунила јесења сјетва стрних жита из 2020. године,
која је завршена у оптималним условима и
временском року.
Планирана сјетвена површина за
сјетву соје је на површини од 5 hа, на пар
индивидуалних пољопривредних газдинстава за потребе у исхрани стоке.
Планирана сјетва крмног биља (дјетелине, траве, травно-дјетелинске смјесе)
би се обавила на површина од 30 hа.
Ове засијане пољопривредне културе у прољетној сјетви се користе за властите потребе пољопривредних произвођача у сточарској производњи.
Пластеничка производња у повртарству на подручју општине Петрово је у
благом порасту. Пољопривредни произвођачи се све више одлучују за набавку мањих пластеника и организовање производње у затвореном простору, из разлога што
због великог утицаја климатских фактора
отежана је производња поврћа на отвореном.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
је у Правилнику о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села у 2020.години, прописало мјере аграрне подршке, од којих је
и подршка у регресирању куповине дизелгорива за извођење прољетних и јесењих
радова у пољопривреди 2020. године, регистрованим пољопривредним газдинствима.
Регресирано дизел – гориво регистровани
пољопривредни произвођачи ће моћи куповати на овлаштеним бензинским пумпама за 0,60 КМ јефтинијој цијени по
литри у односу на тржишну цијену дизел

горива. Одобрена количина дизел – горива
у односу на обрадиве површине пријављене у регистру пољопривредних газдинстава је 100 l/hа за све биљне културе.
Ова подстицајна аграрна мјера ће олакшати пољопривредну производњу пољопривредним произвођачима приликом прољетних радова. Прољетна сјетва/садња на
територији општине Петрово се планира
на већим површинама него претходних
година гдје ће се наставити континуирана
пољопривредна производња.
И ове године уговорена је организована производња краставаца корнишона
на простору општине Петрово са нашим
пољопривредним произвођаачима и организатором производње и откупа краставаца „Агрона“ д.о.о Живинице и ЗЗ „Грачанка“ Грачаница.
Општина Петрово и ове године ће
новчано подстицати пољопривредне произвођаче који су у кооперацији производње и откупа краставаца- корнишона на
основу Програма подстицајних средстава
за производњу краставаца корнишона на
простору општине Петрово. Такође, планирана је и подстицајна мјера од 0.06 КМ
за откупљени и предани литар млијека код
организатора производње „Млијекопродукт“ д.о.о. из Козарске Дубице.
Удружење пчелара „Петрово“ тренутно броји 13 чланова и 1544 регистрованих пчелињих друштава. У 2020. години
ће бити реализована и прва фаза пројекта
„Унапређење пчеларства на подручју
Озрена“, а односи се на набавку опреме
Пројекат је планиран за период трајања од
пет година.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-13/20
Датум: 15.05.2020.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 15.05.2020. године, донијела је
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ОДЛУКУ
О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ
ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава за подстицај произвођачима млијека
који су у систему откупа млијека на подручју општине Петрово у износу од 0,06
КМ за произведени и мљекари испоручени
литар млијека у 2019. години.
Укупна испоручена количина млијека у 2019. години је 260.737 литара.
Члан 2.
Укупна новчана средства за исплату
подстицаја у износу од 15.644,22 КМ, распоредиће се следећим пољопривредним
произвођачима млијека:
МЗ ПЕТРОВО
1. Стјепановић (Милан) Саво............
...................... 6.917,16 КМ (115.286 литара)
МЗ КАРАНОВАЦ
1. Јанковић (Новак) Дарко................
................................ 79,32 КМ (1.322 литара)
МЗ ПОРЈЕЧИНА
1. Ристић (Јеленко) Бојан...................
...................... 7.702,44 КМ (128.374 литара)
2. Лазаревић (Недељко) Радован.......
........................... 945,30 КМ ( 15.755 литара)
Члан 3.
Новчана средства за исплату подстицаја из члана 2. ове Одлуке обезбиједиће се из Буџета општине Петрово за
2020. годину, на терет конта 414140-Субвенције привредницима и пољопривредницима.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-14/20
Датум: 15.05.2020.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.

Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број: 8/17), а у вези са
чланом 8. став 5. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2020. годину
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 10/19), Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 15.05.2020.
године донијела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средсава у износу од 247.500,00 КМ у Буџету општине Петрово за 2020. годину, како слиједи:
са конта 511191-Издаци за изградњу
потисног цјевовода Карановац ОБ2 бушотине у МЗ Карановац 147.550,00 КМ
са конта 511100-Издаци за уређење
„Туристичке зоне Калуђерица“ 65.000,00
КМ
са конта 511231-Издаци за инвестиционо одржавање путева 20.000,00 КМ
са конта 412943- Расходи по основу
пријема и манифестација (организациони
код 00380500- ЈУ „КТСЦ“) 6.500,00 КМ
са конта 415200-Грантови у земљи
(организациони код 00380500-ЈУ „КТСЦ“)
8.450,00 КМ
на конто 511131-Издаци за прибављање асфалтих путних праваца-пројекат
„марка на марку“ 183.280,00 КМ
на конто 511133-Издаци за изградњу моста на ријеци Спречи на путу Порјечина-Миричина 64.220,00 КМ
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“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-15/20
Датум: 15.05.2020.
_______________________________________________________
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4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19) и чланa 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 15.05.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ АСФАЛТИРАЊА
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Члан 1.
Општина Петрово средствима из
буџета Општине и учешћем грађана финансират ће асфалтирање и пресвлачење
асфалтом путева и дијела путева на подручју општине Петрово и то:
а) асфалтирање дијела пута-дионица скретање за гробље Карановац, до
границе са општином Добој, што у нарави
чини к.ч. број 1226-прилазни пут-друштвена својина, уписана у Пл. број 52 к.о. Карановац-Јавни и некатегорисани путеви, у
дужини од 1550m, чија предрачунска вриједност радова износи 124.155,00КМ,
б) асфалтирање дијела пута- пут за
Грабову косу, што у нарави чини к.ч. број
1224-прилазни пут- друштвена својина,
уписана у Пл.број 52 к.о. Карановац-Јавни
и некатегорисани путеви, у дужини од
618m, чија предрачунска вриједност радова износи 45.771,66КМ,
в) асфалтирање дијела пута- пут Какмуж-Сочковац, преко Врле стране, што у
нарави чини к.ч. број 546-прилазни путдруштвена својина, уписана у Пл.број 88
к.о. Какмуж-Јавни и некатегорисани путеви, у дужини од 50m, чија предрачунска
вриједност радова износи 3.976,83КМ,
г) асфалтирање пута- пут од улице
„Вељке Вуковића“ -Кривњаш, што у нарави чини к.ч. број 3923-прилазни путдруштвена својина, уписана у Пл.број 3923
к.о. Петрово-Јавни и некатегорисани путеви, у дужини од 147m, чија предрачунска
вриједност радова износи 12.160,79КМ,
д) асфалтирање пута- пут од улице
„Михољданска“ -Суво поље, што у нарави
чини к.ч. број 3882/5-приступни пут,
уписана у Пл.број 89 к.о. Петрово-посје-

дник општина Петрово, у дужини од 163m,
чија предрачунска вриједност радова износи 16.650,64КМ,
ђ) асфалтирање пута- пут у викенд
насељу Пољана-Калуђерица, што у нарави
чини к.ч. број 3374/1-прилазни пут-друштвена својина, уписана у Пл.број 83 к.о.
Петрово-Јавни и некатегорисани путеви, у
дужини од 278,62m, чија предрачунска
вриједност радова износи 21.990,06КМ,
е) пресвлачење дијела постојећег
асфалтног путау улици „Милоша Обилића“-пут за Брђанско гробље, што у нарави
чини к.ч. број 3446-прилазни пут-друштвена својина, уписана у Пл.број 83 к.о.
Петрово-Јавни и некатегорисани путеви, у
дужини од 605m, чија предрачунска вриједност радова износи 30.569,76КМ.
Члан 2.
Предрачунска вриједност радова из
члана 1. ове одлуке износи 255.274,74 КМ.
Члан 3.
Финансирање асфалтирања и пресвлачења асфалтом путева из члана 1.
одлуке вршит ће се у висини од 50% из
средстава буџета Општине и 50% од
учешћа грађана, од укупне вриједности
уговорених радова.
Члан 4.
Буџетска средства из члана 2. ове
одлуке ће бити обезбијеђена на економском коду 511131-Издаци за прибављање
асфалтних путних праваца-пројекат „марка
на марку“у износу од 255.280,00КМ.
Финансирање наведеног пројекта ће
се вршити из средстава прикупљених од
грађана у износу до 127.640,00КМ, из
кредитних средстава у износу од
83.330,00КМ и из властитих средстава у
износу до 44.310,00КМ, зависно од вриједности уговорених радова.
Члан 5.
Учешће грађана из члана 3.одлуке
чине новчана средства која ће бити уплаћена на Јединствени рачун трезора Општине у року од 15 (петнаест) дана од дана
правоснажности ове одлуке.
Општина Петрово се обавезује да у
року од 15 дана од дана уплате средстава
из става 1. овог члана покрене поступак
јавних набавки за избор извођача радова.
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радова.
Члан 6.
За реализацију ове одлуке задужује
се начелник општине .
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-16/20
Датум: 15.05.2020.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 39. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19),
члана 69. тачка 1. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 71/12, 52/14 и 114/17) и члана 38. став
2. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17), Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 15.05.2020. године донијела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ
КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
Члан 1.
У Одлуци о дугорочном кредитном
задужењу („Службени гласник општине
Петрово“, број: 7/19) врши се измјена у
члану 2. у тачки 2. и то умјесто износа
„150.500,00 КМ“ уписује се износ
„214.720,00 КМ“.
У истом члану тачка 4. „Изградња
потисног цјевовода Карановац ОБ-Пословна зона Сочковац“ се мијења и измијењена гласи: „Издаци за прибављање асфалтних путних праваца-пројекат „марка на
марку“ 83.330,00 КМ“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-17/20
Датум: 15.05.2020.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и
члана 38. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 15.05.2020. године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УТРОШАК СРЕДСТАВА
Члан 1.
Даје се сагласност на утрошак средстава у износу од 122.236,00 КМ за набавку сјеменског материјала намијењеног
заинтересованим доманћинствима општине Петрово као помоћ за производњу властите хране, а у циљу ублажавања посљедица изазваних пандемијом корона вируса
(COVID19).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брано Марјановић, с.р.
Број: 01-022-18/20
Датум: 15.05.2020.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 25/20) и Наредбе
о обавезном спровођењу мјера реаговања
на појаву болести изазване новим вирусом
корона(COVID-19) у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 14/20), Начелник општине Петрово
доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
Координациони тим формиран Одлуком о формирању Координационог тима
број: 02-014-1-74/19 од 27.02.2020. године
и Одлуком о допуни Одлуке о формирању
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Координационог тим број: 02-014-1-93/20
од 13.03.2020. годинe од 17.03.2020. године дјелује као Кризни штаб општине Петрово за борбу против вируса корона.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах а
биће објављена у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-111/20
Датум: 02.04.2020.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 82. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 87. став 3. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 8/17), Закључка
Републичког штаба за ванредне ситуације
број 11-2/20 од 30.03.2020. године и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације број 13-1/20 од 01.04.2020. године,
на приједлог Кризног штаб општине Петрово за борбу против вируса корона, Начелник општине доноси
НАРЕДБУ
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ПРОТИВ ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА
Члан 1.
1. Забрањује се до 13.04.2020. године рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:
- угоститељским објектима свих категорија, укључујући и угоститељске објекте смјештене на бензинским пумпама;
- спортским кладионицама;
- фитнес центрима;
- дјечијим играоницама;
- рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија и

рад културно умјетничких друштава;
-обављање услужних и занатских
дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски
и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).
2. Ограничава се радно вријеме трговачких центара и свих осталих трговинских радњи радним даном од 07:00 до
18:00 часова а у дане викенда од 07:00 до
12:00 часова;
3. Ограничава се радно вријеме субјеката који обављају дјелатност производње хљеба и пецива радним даном од
07:00 до 18:00 часа а у дане викенда од
07:00 до 12:00;
4. Ограничава се рад апотека (осим
апотеке која организује дежурство), као и
пољопривредних апотека, радним даном
од 07:00 до 18:00 а у дане викенда од 07:00
до 15:00 часова;
5. Ограничава се рад бензинских
пумпи и маркета на бензинским пумпама
сваким даном од 07:00 до 19:00 часова.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Наредбе стављају се ван снаге Наредба о превентивним мјерама против ширења корона вируса број 02-014-1-94-16/20 од 23.03.2020.
године и Наредба о продужењу трајања
Наредбе о превентивним мјерама против
ширења корона вируса број 02-014-1-9438/20 од 30.03.2020. године.
Члан 3.
Ова наредба ступа на снагу одмах а
биће објављена у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-43/20
Датум: 02.04.2020.
_______________________________________________________

9.
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), Начелник општине Петрово
доноси
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ОДЛУКУ
о предузимање активности за набавку
сјеменског кромпира, кукуруза и гнојива
Члан 1.
Предузети све неопходне активности везане за набавку сјеменског кромпира, кукуруза и гнојива за све
заинтересоване
становнике
општине
Петрово, као помоћ због посљедица које ће
изазвати пандемија вируса Корона 19, а у
циљу засијавања што већих површина
ради обезбјеђивања властите хране у
складу са Ургенцијом за омасовљење
прољетне сјетве достављене од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС број: 12.04-330-959/20 од
24.03.2020. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-99/20
Датум: 25.03.2020.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 59. и 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 74. и 87. став 3. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово доноси
ЗАКЉУЧАК
о критеријима за расподјелу сјеменског
материјала и вјештачког ђубрива
Члан 1.
УТВРЂУЈУ се критерији за расподјелу сјеменског материјала и вјештачког
ђубрива по Јавном позиву општине Петрово, као подстицај за прољетну сјетву
2020. године и то:
- за засијавање 4 дунума земљишта,
1 врећица сјеменског кукуруза и 100кг.
вјештачког ђубрива НПК 15-15-15,

- за засијавање 2 дунума земљишта,
1/2 врећице сјеменског кукуруза и 50кг.
вјештачког ђубрива НПК 15-15-15 и
- за засијавање кромира, 25кг. сјеменског кромпира и 25кг. вјештачког ђубрива НПК 15-15-15.
Члан 2.
За расподјелу сјеменског материјала и вјештачког ђубрива по критеријима из
члана 1. овог закључка, задужује се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења а исти ће
бити објављен у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-5-5/20
Датум: 04.04.2020.
_______________________________________________________

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“), Начелник
општине Петрово доноси
OДЛУКУ
о радном времену Општине управе
општине Петрово
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера
за сузбијање и превенцију вируса Корона
(COVID-19), те заштите становништва
општине Петрово, радно вријеме Општинске управе општине Петрово утврђује се
радним даном у временском периоду од
07,00 до 13,00 часова.
Члан 2.
Изузетно од радног времена из члана 1. Одлуке, радно вријеме писарнице,
матичне службе и техничког секретара Начелника општине је радним даном од 07,00
до 15,00 часова.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а биће објављена у „Службеном
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гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-113/20
Датум: 07.04.2020.
_______________________________________________________

12.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске" број 97/16 и 36/19), и
члана 118. Закона о уређењу простора и
грађењу ("Службени гласник Републике
Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О именовању стручног надзора
I
Стручни надзор над извођењем
радова по Уговору број: „02-014-6-37/20“
од 01.04.2020. године закљученим са „Rial
Šped“ д.о.о. Клокотница, повјерава се
Д.О.О. за грађевинарство, трговину и сулуге „ПРОДА-МОНТ“ Добој, са лиценцом
број ПЛ-2216/2020 од 17.03.2020. године,
издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Надзор ће се вршити над сљедећим радовима:
1. Асфалтирање пута за Бисиће (од
раскршћа Пецара-Митровићи) -Петрово
2. Асфалтирање пута за Бисиће (од
раскршћа Пецара-Орашик) -Петрово
3. Асфалтирање пута за Ђукиће у
МЗ Порјечина
4. Асфалтирање пута за Брђанско
гробље -Петрово
5. Асфалтирање пута за гробље
„Поповићи“ –Сочковац
6. Асфалтирање пута до школе у
Кртови
7. Асфалтирање простора у Ул. Колона 15.мај –Петрово
8. Асфалтирање дијела пута поред
цркве у Карановцу
9. Асфалтирање пута у насељу
Слатине –Какмуж
10. Изградња тротоара поред десне
стране пута Петрово-Добој (од цркве до
моста код школе у Какмужу)
11. Изградња тротоара уз лијеву
ивицу пута Добој-Петрово (Ул. Озренских

одреда –наставак од школе до Ковачевог
моста)
12. Изградња тротоара поред лијеве
стране Ул. Вељка Вуковића (од Ковачевог
моста до Ул. 23. Августа) –Петрово
13. Рехабилитација пута у Калуђерици, Викенд насеље (дионица од мосат
према Туристичкој зони Калуђерица)
14. Асфалтирање Видовданске улице у Петрову.
II
У вршењу стручног надзора, Надзорни орган је дужан да се придржава одредби и поступа према члану 119. Закона о
уређењу простора и грађењу.
III
По завршетку радова из члана I ове
одлуке, Надзорни орган ће сачинити и
Општини Петрово доставити извјештај о
извршеном надзору над изведеним радовима.
IV
Новчана накнада за рад Надзорног
органа биће регулисана уговором.
V
Рјешење 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: 02-014-1-112/20
Датум: 06.04.2020.
_______________________________________________________

13.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске" број 97/16 и 36/19),
Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О именовању стручног надзора
I
Стручни надзор над извођењем радова по Уговору број: „02-014-6-35/20“ од
19.03.2020. године закљученим са „ИБИС
ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, повјерава се „ВИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања
Лука, са лиценцом број 05.01/310-178/15
од 27.04.2015. године, издата од стране
Министарства индустрије, енергетике и
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рздарства Републике Српске.
Услуге надзора ће вршити на ХГ
истраживањима на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснабдијевања
II
У вршењу стручног надзора, Надзорни орган је дужан да се придржава одредби Закона о геолошким истраживањима.
III
По завршетку радова из члана I ове
одлуке, Надзорни орган ће сачинити и
Општини Петрово доставити извјештај о
извршеном надзору над изведеним радовима.
IV
Новчана накнада за рад Надзорног
органа биће регулисана уговором.
V
Рјешење 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: 02-014-1-115/20
Датум: 07.04.2020.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“
број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“
број 90/17), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. став 3. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 8/17), Закључка Републичког штаба за
ванредне ситуације број 20-5/20 од 13.04.
2020. године, на приједлог Кризног штабa
општине Петрово за борбу против вируса
корона, Начелник општине доноси
НАРЕДБУ
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ПРОТИВ ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА
Члан 1.
1. Забрањује се до 27.04.2020. године рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:

- угоститељским објектима свих
категорија, укључујући и угоститељске
објекте смјештене на бензинским пумпама;
- спортским кладионицама;
- фитнес центрима;
- дјечијим играоницама;
- рад спортских организација и
школа спорта, те тренинга и организовања
такмичења за спортисте свих категорија и
рад културно умјетничких друштава;
- обављање услужних и занатских
дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски
и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).
2. Ограничава се радно вријеме
трговачких центара и свих осталих трговинских радњи радним даном од 07:00 до
18:00 часова а у дане викенда од 07:00 до
12:00 часова;
3. Ограничава се радно вријеме субјеката који обављају дјелатност производње хљеба и пецива радним даном од
07:00 до 18:00 часа а у дане викенда од
07:00 до 12:00;
4. Ограничава се рад апотека (осим
апотеке која организује дежурство), као и
пољопривредних апотека, радним даном
од 07:00 до 18:00 а у дане викенда од 07:00
до 15:00 часова;
5. Ограничава се рад бензинских
пумпи и маркета на бензинским пумпама
сваким даном од 07:00 до 19:00 часова.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба о превентивним
мјерама против ширења корона вируса
број 02-014-1-94-43/20 од 02.04.2020. године.
Члан 3.
Ова наредба ступа на снагу одмах а
биће објављена у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-47/20
Датум: 14.04.2020.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
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публике Српске“, број 97/16 и 36/19) и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број
8/17) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Горан Михајловић из Петрова,
именује се као лице задужено да у име
општине Петрово као инвеститора, прати
извођење радова по Уговору о хидрогеолошким истраживањима на локалитету МЗ
Калуђерица за потребе водоснабдијевања у
МЗ Петрово“, број 02-014-6-35/20 од 19.03.
2020. 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: 02-014-4-22/20
Датум: 16.04.2020.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број
8/17) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као лице задужено да у име
општине Петрово као инвеститора, прати
извођење радова по Уговору о асфалтирању путних праваца на територији
општине Петрово из кредитних средстава,
број 02-014-6-37/20 од 01.04.2020. 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: 02-014-4-21/20
Датум: 07.04.2020.
_______________________________________________________

17.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске" број 97/16 и 36/19), и
члана 118. Закона о уређењу простора и
грађењу ("Службени гласник Републике
Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
o именовању стручног надзора
I
Стручни надзор над извођењем
радова на изградњи дома културе у МЗ
Какмуж по Уговору број: „02-014-6-44/20“
од 16.04.2020. године закљученим са
„АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко; повјерава се
Јесенку Стјепановићу из Петрова, са лиценцом број ФЛ-3490/15 од 18.12.2015.
године, издата од стране Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
II
У вршењу стручног надзора, Надзорни орган је дужан да се придржава одредби и поступа према члану 119. Закона о
уређењу простора и грађењу.
III
По завршетку радова из члана I ове
одлуке, Надзорни орган ће сачинити и
Општини Петрово доставити извјештај о
извршеном надзору над изведеним радовима.
IV
Новчана накнада за рад Надзорног
органа биће регулисана уговором.
V
Рјешење 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: 02-014-1-119/20
Датум: 21.04.2020.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 70. , члана 64. став
(1) тачка б), члана 70. став (1), став (3) и
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став (6), a у вези са чланом 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 97/16), те члану
74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача за јавну
набавку радова путем отвореног поступка:
„Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово из кредитних средстава“ број 02-014-7-31/20 од 14.02.2020.
године, понуђачу под називом „Риал
Шпед“ д.о.о. Добој Исток.
Члан 1.
Обавјештење број 873-1-3-2-3-2/20
од 14.02.2020. године о јавној набавци
радова путем отвореног поступка: „Асфалтирање путних праваца на територији
општине Петрово из кредитних средстава“
број 02-014-7-31/20 од 14.02.2020. године,
објављено је у „Службеном гласнику БиХ“
број 13 од 21.02.2020. године, рефернца
S1-3278-20.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем отвореног поступка: „Асфалтирање
путних праваца на територији општине
Петрово из кредитних средстава“ број 02014-7-31/20 од 14.02.2020. године, приспјеле су 2 (двије) благовремене понуде.
Члан 3.
На електронску аукцију, предвиђену тендерском документацијом у предметном поступку, пријављене су 2 (двије)
прихватљиве понуде. Електронска аукција
одржана је 11.03.2020. године са почетком
у 13:35 часова и трајала је све до 13:45 часова.
Члан 4.
„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток,
изабрана је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке радова путем отвореног поступка: „Асфалтирање путних
праваца на територији општине Петрово из
кредитних средстава“ број 02-014-7-31/20
од 14.02.2020. године, након што је на

електронској аукцији понудила најнижу
цијену, која је тендерском документацијом
у предметном поступку јавне набавке дефинисана као критериј за додјелу Уговора.
Члан 5.
Уговор о јавној набавци радова
путем отвореног поступка: „Асфалтирање
путних праваца на територији општине
Петрово из кредитних средстава“, закључиће 15 дана након што су сви понуђачи
обавјештени о избору најповољније понуђача.
Члан 6.
Ова 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, Комисија за јавне набавке Општинске управе
општине Петрово. Након пријема и оцјене
понуда, Комисија је констатовала да су (2)
двије благовремено пристигле понуде прихватљиве, те су исте у складу са захтјевима
из тендерске документације пријављене на
електронску аукцију, која се одржала
11.03.2020. године. Након одржане електронске аукције 11.03.2020. године, а на
основу извјештаја о одржаној електронској
аукцији, генерисаног са Портала јавних набавки БиХ, Комисија је упутила препоруку
Начелнику општине Петрово, да се као
најповољнији понуђач у поступку јавне
набавке радова путем отвореног поступка:
„Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово из кредитних средстава“ број 02-014-7-31/20 од 14.02.2020.
године изабере „Риал Шпед“ д.о.о. Добој
Исток који је на одржаној електронској
аукцији понудио најнижу цијену, која је у
тендерској документацији у предметном
поступку јавне набавке, и дефинисана као
критериј за додјелу Уговора. На основу
члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став
(1), став (3) и став (6), члана 25. Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву
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ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). У складу са чланом 99. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци
у жалбеном поступку у писаној форми
директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју
примерака, а који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку. У случају директне предаје жалбе,
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема жалбе. Жалба
се изјављује у року од 10 (десет) дана, од
дана када је подносилац жалбе запримио
Одлуку о избору најповољнијег понуђача,
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: 02-014-7-57/20
Датум: 11.03.2020.

гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова
путем конкурентског позива: „Хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ
Калуђерица за потребе водоснадбијевања
у МЗ Петрово“ број 02-014-7-41/20 од
03.03.2020. године
Члан 1.
„Ибис инжињеринг“ д.о.о. Бања Лука, изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке радова путем конкурентског позива: „Хидрогеолошка
истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ
Петрово“ број 02-014-7-41/20 од 03.03.
2020. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке набавке
радова путем конкурентског позива: „Хидрогеолошка истраживања на локалитету
МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“ број 02-014-741/20 од 03.03.2020.године., пристиглa je 1
(једна) благовремена и прихватљива понуда. У складу са чланом 3. Став (3)
Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“
број 66/16) е-аукција која је била предвиђена тендерском документацијому предметном поступку јавне набавке услуге се
не може заказати.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци радова путем конкурентског позива: „Хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у
МЗ Петрово“ закључиће се најкасније у
року од 10 дана од дана када је понуђач
обавјештен о избору најповољнијег понуђача.

_______________________________________________________

19.
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.

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“,
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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 Радио и телевизија БН.
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 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: 02-014-7-60/20
Датум: 16.03.2020.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 70., члана 64. став
(1) тачка б), члана 70. став (1), став (3) и
став (6), a у вези са чланом 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 97/16), те члану
74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача за јавну
набавку радова путем отвореног поступка
„Изградња дома културе у МЗ Какмуж“
број 02-014-7-37/20 од 28.02.2020.године,
понуђачу под називом „Астра план“
д.о.о. Брчко
Члан 1.
Обавјештење број 873-1-3-11-3-4/20
од 28.02.2020. године о јавној набавци радова путем отвореног поступка „Изградња
дома културе у МЗ Какмуж“ број 02-014-737/20 од 28.02.2020. године, објављено је у
„Службеном гласнику БиХ“ број 16 од
06.03.2020. године на страни број 33, рефернца S1-4381-20.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем отвореног поступка „Изградња дома
културе у МЗ Какмуж“ број 02-014-7-37/20
од 28.02.2020. године, приспјеле су 4
(четири) благовремене понуде.
Члан 3.
На електронску аукцију, предвиђену тендерском документацијом у предметном поступку, пријављене су 4 (четири)
прихватљиве понуде. Електронска аукција
одржана је 26.03.2020. године са почетком
у 10:30 часова и трајала је све до 10:58 часова.
Члан 4.
„Астра план“ д.о.о. Брчко, изабран
је као најповољнији понуђач у поступку
јавне набавке радова путем отвореног
поступка „Изградња дома културе у МЗ
Какмуж“ број 02-014-7-37/20 од 28.02.
2020. године, након што је на електронској
аукцији понудио најнижу цијену, која је
тендерском документацијом у предметном
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поступку јавне набавке дефинисана као
критериј за додјелу Уговора.
Члан 5.
Уговор о јавној набавци радова:
„Изградња дома културе у МЗ Какмуж“,
закључиће 15 дана након што су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуђача, под условом да „Астра
план“ д.о.о. Брчко, као најуспјешнији понуђач у овом поступку јавне набавке радова, у року од 5 (пет) дана од дана када буде
обавјештен о избору најуспјешнијег понуђача достави оргинале или овјерене копије
документа тражених тендерском документацијом у поступку јавне набавке радова
путем путем отвореног поступка „Изградња дома културе у МЗ Какмуж“ број 02014-7-37/20 од 28.02.2020.године,, везаних
за изјаве по члану 45. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број 39/14).
Уколико најуспјешнији понуђач не
достави потребна документа тражена тендерском документацијом у остављеном
року, у складу са чланом 72. став (3). Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број
39/14), Уговор ће се додијелити понуђачу
чија је понуда по ранг листи одмах након
понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 6.
Ова 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, Комисија за јавне набавке Општинске управе општине
Петрово. Након пријема и оцјене понуда,
Комисија је констатовала да су све 4 (четири) благовремено пристигле понуде прихватљиве.
Након одржане електронске аукције
26.03.2020. године, а на основу извјештаја
о одржаној електронској аукцији, генери-

саног са Портала јавних набавки БиХ, Комисија је упутила препоруку Начелнику
општине Петрово, да се као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке радова
путем отвореног поступка „Изградња дома
културе у МЗ Какмуж“ број 02-014-7-37/20
од 28.02.2020. године изабере „Астра
план“ д.о.о. Брчко који је на одржаној електронској аукцији понудио најнижу цијену, која је у тендерској документацији у
предметном поступку јавне набавке, и дефинисана као критериј за додјелу Уговора.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6) те
члана 25. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), одлучено
је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). У складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци
у жалбеном поступку у писаној форми
директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју
примерака, а који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку. У случају директне предаје жалбе,
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема жалбе. Жалба
се изјављује у року од 10 (десет) дана, од
дана када је подносилац жалбе запримио
Одлуку о избору најповољнијег понуђача,
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 сми-
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слу члана 101. Закона о јавним набавкама
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-65/20
Датум: 26.03.2020.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a
у вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 97/16), те члану 74. Статута
општине Петрово („Сл. гласник општине
Петрово“, број 8/17), Начелник општине
Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача за јавну
набавку роба путем конкурентског позива:
„Набавка сјеменског материјала за потребе
становника општине Петрово“ број 02-0147-71/20 од 31.03.2020.године, понуђачу под
називом ТНМ “Агро маркет“ вл.
Ђукановић Драган.
Члан 1.
Обавјештење број 873-7-1-16-3-7/20
од 31.03.2020. године о јавној набавци роба путем конкурентског позива: „Набавка
сјеменског материјала за потребе становника општине Петрово“ број 02-014-771/20 од 31.03.2020. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског позива: „Набавка сјеменског материјала за потребе становника
општине Петрово“ број 02-014-7-71/20 од
31.03.2020. године, приспјеле су 3 (три)
благовремене понуде.
Члан 3.
На електронску аукцију, предвиђену тендерском документацијом у предметном поступку, пријављене су 3 (три)
прихватљиве понуде. Електронска аукција
одржана је 13.04.2020. године са почетком
у 13:00 часова и трајала је све до 13:27 часова.
Члан 4.
ТНМ “Агро маркет“ вл. Ђукановић

Драган, изабрана је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем
конкурентског позива: „Набавка сјеменског материјала за потребе становника
општине Петрово“ број 02-014-7-71/20 од
31.03.2020. године, након што је на електронској аукцији понудио најнижу цијену, која је тендерском документацијом у
предметном поступку јавне набавке дефинисана као критериј за додјелу Уговора.
Члан 5.
Уговор о јавној набавци роба путем
конкурентског позива: „Набавка сјеменског материјала за потребе становника
општине Петрово“ број 02-014-7-71/20 од
31.03.2020. године, закључиће 15 дана након што су сви понуђачи обавјештени о
избору најповољније понуђача.
Члан 6.
Ова 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, Комисија за јавне набавке Општинске управе
општине Петрово. Након пријема и оцјене
понуда, Комисија је констатовала да су (3)
три благовремено пристигле понуде прихватљиве, те су исте у складу са захтјевима
из тендерске документације пријављене на
електронску аукцију, која се одржала
13.04.2020. године. Након одржане електронске аукције 13.04.2020. године, а на
основу извјештаја о одржаној електронској
аукцији, генерисаног са Портала јавних набавки БиХ, Комисија је упутила препоруку
Начелнику општине Петрово, да се као
најповољнији понуђач у поступку јавне
набавке роба путем конкурентског позива:
„Набавка сјеменског материјала за потребе
становника општине Петрово“ број 02-0147-71/20 од 31.03.2020.године изабере ТНМ
“Агро маркет“ вл. Ђукановић Драган који
је на одржаној електронској аукцији понудио најнижу цијену, која је у тендерској
документацији у предметном поступку ја-
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вне набавке, и дефинисана као критериј за
додјелу Уговора. На основу члана 64. став
(1) тачка б), члана 70. став (1), став (3) и
став (6) те члана 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број:
39/14) одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). У складу са чланом 99. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци
у жалбеном поступку у писаној форми
директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју
примерака, а који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном
понуђачу, као и другим странкама у поступку. У случају директне предаје жалбе,
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема жалбе. Жалба
се изјављује у року од 10 (десет) дана, од
дана када је подносилац жалбе запримио
Одлуку о избору најповољнијег понуђача,
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: 02-014-7-84/20
Датум: 14.04.2020.
_______________________________________________________

22.
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 „Услуге надзора над хидрогеолошким
истраживањима на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ
Петрово“.
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне услуга „Услуге надзора над hидрогеолошким истраживањима на локалитету
МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 2.136,75 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.500,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број: 511 191 –
Издаци за изградњу система водоснадбијевања у МЗ Петрово.
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: 02-014-7-79/20
Датум: 06.04.2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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23.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a
у вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 97/16), те члану 74. Статута
општине Петрово („Сл. гласник општине
Петрово“, број 8/17), Начелник општине
Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача за јавну
набавку роба путем конкурентског позива:
„Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе становника општине Петрово“ број 02-014-7-75/20 од 31.03. 2020. Године, понуђачу под називом ТНМ “Агро
маркет“ вл. Ђукановић Драган.
Члан 1.
Обавјештење број 873-7-1-17-3-8/20
од 31.03.2020. године о јавној набавци роба путем конкурентског позива: „Набавка
комплексног минералног ђубрива за потребе становника општине Петрово“ број 02014-7-75/20 од 31.03.2020. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског позива: „Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе
становника општине Петрово“ број 02-0147-75/20 од 31.03.2020.године, приспјеле су
3 (три) благовремене понуде.
Члан 3.
На електронску аукцију, предвиђену тендерском документацијом у предметном поступку, пријављене су 3 (три)
прихватљиве понуде. Електронска аукција
одржана је 13.04.2020. године са почетком
у 14:00 часова и трајала је све до 14:26 часова.
Члан 4.
ТНМ “Агро маркет“ вл. Ђукановић
Драган, изабрана је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем
конкурентског позива: „Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе становника општине Петрово“ број 02-014-775/20 од 31.03.2020. године, након што је
на електронској аукцији понудио најнижу

цијену, која је тендерском документацијом
у предметном поступку јавне набавке дефинисана као критериј за додјелу Уговора.
Члан 5.
Уговор о јавној набавци роба путем
конкурентског позива: „Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе становника општине Петрово“ број 02-014-775/20 од 31.03.2020. године, закључиће 15
дана након што су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуђача.
Члан 6.
Ова 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, Комисија за јавне набавке Општинске управе
општине Петрово. Након пријема и оцјене
понуда, Комисија је констатовала да су (3)
три благовремено пристигле понуде прихватљиве, те су исте у складу са захтјевима
из тендерске документације пријављене на
електронску аукцију, која се одржала
13.04.2020. године. Након одржане електронске аукције 13.04.2020. године, а на
основу извјештаја о одржаној електронској
аукцији, генерисаног са Портала јавних
набавки БиХ, Комисија је упутила препоруку Начелнику општине Петрово, да се
као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем конкурентског
позива: „Набавка комплексног минералног
ђубрива за потребе становника општине
Петрово“ број 02-014-7-75/20 од 31.03.
2020. године изабере ТНМ “Агро маркет“
вл. Ђукановић Драган који је на одржаној
електронској аукцији понудио најнижу
цијену, која је у тендерској документацији
у предметном поступку јавне набавке, и
дефинисана као критериј за додјелу Уговора. На основу члана 64. став (1) тачка б),
члана 70. став (1), став (3) и став (6) те
члана 89. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“,број: 39/14) одлучено
је као у диспозитиву ове Одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). У складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси
Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми
директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју
примерака, а који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку. У случају директне предаје жалбе,
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема жалбе. Жалба
се изјављује у року од 10 (десет) дана, од
дана када је подносилац жалбе запримио
Одлуку о избору најповољнијег понуђача,
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: 02-014-7-88/20
Датум: 14.04.2020.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана
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 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.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
25.000,00 KM
са конта 412211-Расходи по основу
утрошка електричне енергије 6.000,00 КМ
са конта 412812-Расходи за услуге
зимске службе
16.000,00 КМ
са конта 412814-Расходи по основу
утрошка електричне расвјете на јавним
површинама
10.000,00 КМ
са конта 412941-Расходи по основу
репрезентације у земљи
5.000,00 КМ
са конта 412943-Дан општине
5.000,00 КМ
са конта 412943-Остале непоменуте
манифестације
1.000,00 КМ
са конта 412999-Остали некласификовани расходи
10,000,00 КМ
са конта 414140-Субвенција привредницима и пољопривредницима
9.000,00 КМ
са конта 415219-Удружење волонтера Петрово
3.000,00 КМ
са конта 415219-Остале непоменуте
организације
5.000,00 КМ
са конта 415234-Капитални грантови вјерским заједницама
5.000,00 КМ
са конта 416129- Превоз ученика
Пањик
7.000,00 КМ
са конта 416129-Превоз ученика
Сижје
2.000,00 КМ
са конта 416129-Субвенција за
куповину мјесечних карата за превоз
ученика
10.000,00 КМ
са конта 416129-Остале текуће
дознаке
7.000,00 КМ
на конто 416128-Помоћи грађанима
у натури, субаналитика КОВИД 19
126.000,00 КМ
период март 2020. година.
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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: 02-014-1-106/20
Датум: 30.03.2020.
_______________________________________________________

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.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате запослених 1.000,00 KM
на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада
плата
који
се
не
рефундирају
1.000,00 KM период март 2020. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

26.
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
11/20) и члана 74. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони
код 00380500), у износу од 1.000,00 КМ,
како слиједи:
са конто 411100-Расходи за бруто
плате 1.000,00 КМ
на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада
плата
који
се
не
рефундирају
1.000,00 KM, период фебруар 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: 02-014-92/20
Датум: 12.03.2020.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-118/20
Датум: 10.04.2020.
_______________________________________________________

27.
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
11/20) и члана 74. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони
код 00380500), у износу од 1.000,00 КМ,
како слиједи:
са конто 411100-Расходи за бруто
плате 1.000,00 КМ
на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада
плата
који
се
не
рефундирају
1.000,00 KM, период март 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: 02-014-120/20
Датум: 21.04.2020.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), a 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
320,00 KM
на конто 415227-Текући грантови
јавним нефинансијским субјектима – Дом
здравља „Озрен“ Петрово 320,00 КМ

(организациони код
април 2020. године.

00380130)

период

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: 02-014-1-124/20
Датум: 30.04.2020.
_______________________________________________________

29.
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), а у
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник Републике Српске“ број 45/16), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА
ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
Члан 1.
Прихвата се Извјештај Централне
комисије за попис број: 02-78/20 од 17.02.
2020. године, именоване Одлуком број 02014-1-407/19 oд 14.11.2019. године („Службени гласник општине Петрово“ број:
09/19).
Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду да
изврши усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем са датумом књижења 31.12.2019. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-75/20
Датум: 27.02.2020.
_______________________________________________________
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30.
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 доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Именује се комисија за контролу
домаћинстава која су преузела сјеменске
пакете као подстицај из буџета општине
Петрово за прољетну сјетву и ублажавање
посљедица изазваних пандемијом корона
вируса, у следећем саставу:
1. Жељка Илић, предсјеник
2. Младен Никић, члан
3. Небојша Трифковић, члан
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. овог
Рјешења је да посјети домаћинства која су
преузела сјеменске пакете, изврши контролу засијаности парцела сјеменским материјалом, у периоду од 08.05. до 25.05.2020.
године и по завршетку посла да сачини
извјештај о извршеној контроли и исти
достави Начелнику општине.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-25/20
Датум: 05.05.2020.
_______________________________________________________

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), те
члана 3. Одлуке о покретању иницијативе
за израду стратегије развоја општине Петрово за период 2021-2027. година („Службени гласник општине Петрово“ број

9/19), Начелник општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
РАЗВОЈНОГ ТИМА
I
Именује се Општински развојни
тим за вођење активности на изради Стратешког плана развоја општине Петрово за
период од 2021-2027. година, у саставу:
1. Симић Владо, Стручни сарадник
за локални економски развој - координатор
тима,
2. Никић Младен, замјеник Начелника општине - замјеник координатора тима,
3. Марјановић Брано, предсједник
Скупштине општине–члан тима,
4. Петровић Весна, начелник Одјељења за привреду и финансије-члан тима,
5. Катанић Мира, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове–члан тима,
6. Стјепановић Зоран, начелник
Одјељења за општу управу–члан тима,
7. Илић Жељка, Самостални стручни
сарадник у Одјељењу за привреду и финансије–члан тима.
II
Задатак Општинског развојног тима
је:
- да проводи активности на изради
Стратешког плана развоја општине Петрово за период 2021-2027. година,
- да прикупља, анализира и обрађује
податке за израду Стратешког плана развоја општине Петрово за период 2021-2027.
година.
III
Ступањем на снагу овог Рјешења
престаје да важи Рјешење о именовању
општинског развојног тима (на изради
Стратешког плана развоја општине Петрово за период 2020-2025. година) број: 02014-43/19 од 18.07.2019. године („Службени гласник општине Петрово“ број 9/19).
IV
Рјешење ступа на снагу наредног
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дана од дана доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-26/20
Датум: 14.05.2020.
_______________________________________________________

32.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59.
Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута
општине Петрово („Сл. гласник општине
Петрово“, број 8/17), Начелник општине
Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег извођача радова путем конкурентског
позива: „Реконструкција моста на ријеци
Спречи“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем путем конкурентског позива: „Реконструкција моста на ријеци Спречи“ 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. 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
24.03.2020. 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: 02-014-7-55/20
Датум: 10.03.2020.
_______________________________________________________

33.
На основу члана 18. став (1), a у вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке радова: „Реконструкција моста на ријеци
Спречи“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке радова: „Реконструкција моста
на ријеци Спречи“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем конкурентског позива 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 71.145,29 КМ без ПДВ-а.
Средства за набавку радова из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број
511 233 – Издаци за реконструкцију моста
на ријеци Спречи у МЗ Петрово.
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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: 02-014-7-53/20
Датум: 10.03.2020.
_______________________________________________________

34.
На основу члана 69. став (2) тачка
а), на основу члана 70., a у вези са чланом
89. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 39/14), сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке
радова путем конкурентског захтјева
„Реконструкција моста на ријеци Спречи“
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке радова путем конкурентског захтјева
„Реконструкција моста на ријеци Спречи“
број 02-014-7-54/20 од 10.03.2020. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
Образложење
Поступак јавне набавке радова путем конкурентског захтјева „Реконструкција моста на ријеци Спречи“ број 02014-7-54/20 од 10.03.2020. године се поништава у складу са чланом 69. став (2) тачка
а). Наиме у предметном поступку јавне
набавке није достављена ни једна понуда у
одређеном крајњем року. Поступак јавне
набавке радова радова путем конкурентског захтјева „Реконструкција моста на

ријеци Спречи“ ће се поновити у најкраћем могућем законском року.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: У
складу са чланом 94. став (1) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14)све
странке
у
поступку
правне
заштите)жалилац,
уговорни
орган,
одабрани понуђач и други привредни
субјекти који имају правни интерес у
предметном поступку јавне набавке) жалбу
подносе уговорном органу према члану 99.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 39/14) најкасније 10 дана по пријему
одлуке којом се одлучује о појединачном
праву из јавне набавке у односу на поступак.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-63/20
Датум: 26.03.2020.
_______________________________________________________

35.
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
2020. годину
Члан 1.
У план јавних набавки за 2020.
годину се уврштава:
1. Јавна набавка роба путем директног споразума: „Набавка сјеменског кромпира за потребе становништва општине
Петрово“.
2. Јавна набавка роба путем конкурентског позива: „Набавка сјеменског
материјала за потребе становника општине
Петрово“.
3. Јавна набавка роба путем конкурентског позива: „Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе становника општине Петрово“.
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4. Јавна набавка услуга путем директног споразума „Услуге надзора над
асфалтирањем путних праваца на територији општне Петрово из кредитних средстава“.
5. Јавна набавка услуга путем директног споразума „Услуге надзора над хидрогеолошким истраживањима на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“.
6. Јавна набавка услуга путем директног споразума „Услуге надзора над асфалтирањем путних праваца на територији
општне Петрово из кредитних средстава“
7. Јавна набавка радова путем конкурентског позива: „Санација храма Покрова Пресвете Богородице“
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: 02-014-7-67/20
Датум: 30.03.2020.
_______________________________________________________

36.
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 извођача роба путем конкурентског захтјева: „Набавка сјеменског материјала за
потребе становника општине Петрово“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем конкурентског захтјева: „Набавка сјеменског материјала за потребе становника општине Петрово“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник

Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. 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
09.04.2020. 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: 02-014-7-72/20
Датум: 31.03.2020.
_______________________________________________________

37.
На основу члана 18. став (1), a у
вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе становника општине
Петрово“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
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јавне набавке роба: „Набавка комплексног
минералног ђубрива за потребе становника
општине Петрово“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем конкурентског захтјева
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 49.990,00 КМ без ПДВ-а.
Средства за набавку роба из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине
Петрово за 2020. годину, са конта број 416
128 – Помоћ грађанима у натури.
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: 02-014-7-74/20
Датум: 31.03.2020.
_______________________________________________________

38.
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 извођача роба путем конкурентског захтјева: „Набавка комплексног минералног
ђубрива за потребе становника општине
Петрово“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке

за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем конкурентског захтјева: „Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе становника
општине Петрово“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. 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
09.04.2020. 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: 02-014-7-76/20
Датум: 31.03.2020.
_______________________________________________________

39.
На основу члана 18. став (1), a у вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану
59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке радова: „Реконструкција моста на ријеци
Спречи“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне набавке радова: „Реконструкција моста
на ријеци Спречи“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се путем конкурентског позива 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 71.145,29 КМ без ПДВ-а.
Средства за набавку радова из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број
511 233 – Издаци за реконструкцију моста
на ријеци Спречи у МЗ Петрово.
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: 02-014-7-96/20
Датум: 27.04.2020.
_______________________________________________________

40.
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 извођача радова путем конкурентског
позива: „Реконструкција моста на ријеци
Спречи“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем путем конкурентског позива: „Реконструкција моста на ријеци Спречи“ 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. 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
11.05.2020. године у 10:15 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: 02-014-7-98/20
Датум: 27.04.2020.
_______________________________________________________

41.
На основу члана 17. став (1) Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
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(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16),
те члана 57. Статута општине ПетровоПречишћени текст („Сл. гласник општине
Петрово“, број 7/14), Начелник општине
Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О измјени плана јавних набавки за
2020. годину
Члан 1.
У план јавних набавки за 2020.
годину се уврштава:
1. Јавна набавка радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења „Додатни радови везани за хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ
Калуђерица за потребе водоснадбијевања у
МЗ 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: 02-014-7-99/20
Датум: 06.05.2020.
_______________________________________________________

42.
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 извођача радова путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења: „Додатни радови везани за хидрогеолошка
истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања
у МЗ Петрово“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке
за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача извођача радова путем
преговарачког поступка без објаве обавјештења: „Додатни радови везани за хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ
Калуђерица за потребе водоснадбијевања у
МЗ Петрово“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл. екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић,
дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић , дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. 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
11.05.2020. године у 12:30 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: 02-014-7-103/20
Датум: 07.05.2020.
_______________________________________________________

43.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), a у вези са чланом 24. став (1)
тачка а) 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 додјели уговора за јавну набавку радова
путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења: „Хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“ број
02-014-7-102/20 од 07.05.2020. године
Члан 1.
„Ибис инжињеринг“ д.о.о. Бања Лука, изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења: „Хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“ број 02014-7-102/20 од 07.05.2020. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке набавке
радова путем преговарачког поступка без
објаве обавјештења: „Хидрогеолошка
истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ
Петрово“ број 02-014-7-102/20 од 07.05.
2020. године, пристиглa je 1 (једна) иницијална понуда, која је након поступка
преговарања прихваћена као коначна.
Члан 3.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке 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 „Ибис инжињеринг“ д.о.о. Бања
Лука.
На основу члана 70. став (1), став
(3) и став(6), а у вези чланом 24 . став (1)
тачка а) Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине („Службени 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: 02-014-7-107/20
Датум: 12.05.2020.
_______________________________________________________

44.
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, доноси
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ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова
путем конкурентског захтјева „Санација
храма Покрова Пресвете Богородице у
Петрову“ број: 02-014-7-94/20 од
27.04.2020. године
Члан 1.
„Симпро Градња“ д.о.о. Добој, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова путем конкурентског захтјева „Санација храма Покрова Пресвете Богородице у Петрову“ број:
02-014-7-94/20 од 27.04.2020. године.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем конкурентског захтјева „Санација
храма Покрова Пресвете Богородице у
Петрову“ број: 02-014-7-94/20 од 27.04.
2020. године, пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.
Члан 3.
Уговор о јавној набавци радова:
„Санација храма Покрова Пресвете Богородице у Петрову“, закључиће Фонд за
повратак Босне и Херцеговине са изабраним понуђачем. Вриједност уговора
износи 34.180,00 КМ без ПДВ-а, док вриједност уговора са ПДВ-ом износи
39.990,60 КМ.
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. У складу са чланом 3. Став
(3) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник
БиХ“ број 66/16) е-аукција која је била
предвиђена тендерском документацијому
предметном поступку јавне набавке услуге се не може заказати. 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 „Симпро
Градња“ д.о.о. Добој.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), члана 70. став (1), став (3) и став(6), а у
вези са чланом 89. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број:
39/14), одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган
у току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити жалбу на поступак, сходно члану 97. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном
поступку у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примерака, а који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку.
У случају директне предаје жалбе, Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу
потврду о времену пријема жалбе. Жалба
се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана
када је подносилац жалбе запримио Одлуку о избору најповољнијег понуђача у
смислу члана 101. став 5. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број :
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је
уговор закључен без спроведеног поступка
јавне набавке у супротности са овим законом, а најкасније у року од једне године
од дана закључења Уговора у том поступку, у смислу члана 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-109/20
Датум: 12.05.2020.
_______________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. План прољећне сјетве и садње у 2020. години на простору општине Петрово
2. Одлука о новчаном подстицају произвођачима млијека на подручју општине Петрово
3. Одлука о реалокацији буџетских средстава
4. Одлука о суфинанирању асфалтирања путева на подручју општине Петрово
5. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу
6. Одлука о давању сагласности на утрошак
средстава
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7. Одлука
8. Наредба о превентивним мјерама против
ширења вируса корона
9. Одлука о предузимању активности за набавку сјеменског кромпира, кукуруза и гнојива
10. Закључак о критеријима за расподјелу сјеменског материјала и вјештачког ђубрива
11. Одлука о радном времену Општинске управе општине Петрово
12. Одлука о именовању стручног надзора
13. Одлука о именовању стручног надзора
14. Наредба о превентивним мјерама против
ширења вируса корона
15. Рјешење (Горан Михајловић)
16. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
17. Одлука о именовању стручног надзора
18. Одлука о избору избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова путем отвореног поступка: „Асфалтирање путних праваца на територији општине Петрово из кредитних средстава“ број 02-014-7-31/20 од
14.02.2020. године, понуђачу под називом
„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток
19. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова путем конкурентског позива: „Хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ
Калуђерица за потребе водоснадбијевања у
МЗ Петрово“ број 02-014-7-41/20 од 03.03.
2020.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за
јавну набавку радова путем отвореног поступка „Изградња дома културе у МЗ Какмуж“ број 02-014-7-37/20 од 28.02.2020.
године, понуђачу под називом „Астра план“
д.о.о.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за
јавну набавку роба путем конкурентског
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позива: „Набавка сјеменског материјала за
потребе становника општине Петрово“ број
02-014-7-71/20 од 31.03.2020.године, понуђачу под називом ТНМ “Агро маркет“ вл.
Ђукановић Драган
22. Одлука о покретању поступка јавне набавке
услуга „Услуге надзора над хидрогеолошким
истраживањима на локалитету МЗ Калуђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ
Петрово“
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за
јавну набавку роба путем конкурентског
позива: „Набавка комплексног минералног
ђубрива за потребе становника општине Петрово“ број 02-014-7-75/20 од 31.03.2020. године, понуђачу под називом ТНМ “Агро
маркет“ вл. Ђукановић Драган
24. Одлука о реалокацији средстава
25. Одлука о реалокацији средстава
26. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
27. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
28. Одлука о реалокацији средстава
29. Одлука о прихватању Извјештаја Централне комисије за попис
30. Рјешење о именовању комисије (за контролу засијаности парцела)
31. Рјешење о именовању Општинског развојног тима
32. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег извођача радова путем конкурентског позива: „Реконструкција моста на ријеци Спречи“
33. Одлука о покретању поступка јавне набавке
радова: „Реконструкција моста на ријеци
Спречи“
34. Одлука о поништењу поступка јавне набавке радова путем конкурентског захтјева:
„Реконструкција моста на ријеци Спречи“
35. Одлука о измјени плана јавних набавки за
2020. годину
36. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора најповољнијег извођача роба путем конкурентског захтјева: „Набавка сјеменског материјала за потребе становника општине Петрово“
37. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка комплексног минералног
ђубрива за потребе становника општине
Петрово
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38. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег извођача роба путем конкурентског захтјева: „Набавка комплексног минералног ђубрива за потребе становника
општине Петрово“
39. Одлука о покретању поступка јавне набавке
радова: „Реконструкција моста на ријеци
Спречи“
40. Рјешење о именовању Комисије за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег извођача радова путем конкурентског позива: „Реконструкција моста на
ријеци Спречи“
41. Одлука о измјени плана јавних набавки за
2020. годину
42. Рјешење о именовању Комисије за за јавне
набавке за провођење процедуре избора
најповољнијег извођача радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења:
„Додатни радови везани за хидрогеолошка
истраживања на локалитету МЗ Калуђерица
за потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“
43. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова путем преговарачког поступка без
објаве обавјештења: „Хидрогеолошка истраживања на локалитету МЗ Калуђерица за
потребе водоснадбијевања у МЗ Петрово“
број 02-014-7-102/20 од 07.05.2020. године
44. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова путем конкурентског захтјева „Санација храма Покрова Пресвете Богородице
у Петрову“ број: 02-014-7-94/20 од 27.04.
2020. године
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