
 

 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 5                Петрово, 08.07.2020. године          Година: XXVIII 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
1. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14), сходно члану 59. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга „Услуге осигурања запослених“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне услуга „Услуге осигурања запосле-

них“. 

 

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 940,17  КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 1.100,00 КМ. Сре-

дства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су  из буџета општине Петро-

во за 2020. годину, са конта број: 412 725- 

Расходи за услуге осигурање запослених. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

 
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: 02-014-7-19/20 

Датум: 27.01.2020.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег извођача  радова  путем отвореног по-

ступка: „Асфалтирање путних праваца на 

територији општине Петрово из  

кредитних средстава“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем путем 

отвореног поступка: „Асфалтирање путних 

праваца на територији општине Петрово из 

кредитних средстава“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, 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. 
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4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

09.03.2020. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.     
     

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-32/20 

Датум: 14.02.2020.  
_______________________________________________________ 

3. 

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 

                                           

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

радова: „Санација храма Покрова Пресвете 

Богородице у Петрову“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова путем конкурентског 

захтјева: „Санација храма Покрова Пресве-

те Богородице у Петрову“. 

  

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), те 

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 34.188,03  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 40.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из Фонда за повратак Бо-

сне и Херцеговине. 

 

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: 02-014-7-93/20 

Датум: 27.04.2020.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача радова путем конкурентског 

позива:  „Санација  храма  Покрова  

Пресвете Богородице у Петрову“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем путем ко-

нкурентског позива: „Санација храма По-

крова Пресвете Богородице у Петрову“ у  



Страна 3 - Број 5       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО      Сриједа, 08.07.2020. године 
 

 

следећем саставу: 

 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, 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.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.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 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.   

       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-95/20 

Датум: 27.04.2020.  
_______________________________________________________ 

 

5. 

 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 24. став (1) тачка а) Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), 

сходно члану 59. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 97/16 ), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), На-

челник општине Петрово,  доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке  радо-

ва „Додатни радови везани за  хидрогеоло-

шка истраживања на локалитету МЗ Калу-

ђерица за потребе водоснадбијевања у МЗ 

Петрово“. 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова „Додатни радови ве-

зани за хидрогеолошка истраживања на 

локалитету МЗ Калуђерица за потребе во-

доснадбијевања у МЗ Петрово“ путем пре-

говарачког поступка без објаве обавје-

штења. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) те 

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.555,55 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 6.500,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2020. годину, са конта број: 511 191 – 

Издаци за изградњу система водоснадби-

јевања у МЗ Петрово. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

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: 02-014-7-100/20 

Датум: 07.05.2020.  
_______________________________________________________ 
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6. 

На основу члана 70., 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. гланик 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку радова путем конкурентског за-

хтјева: „Реконструкција моста на ријеци 

Спречи“ број 02-014-7-97/20  од  27.04. 

2020. године, понуђачу под називом 

„Астра план“ д.о.о. Брчко  

 

Члан 1. 

„Астра план“ д.о.о. Брчко, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке радова путем конкурентског 

захтјева: „Реконструкција моста на ријеци 

Спречи“ број 02-014-7-97/20 од 27.04.2020. 

године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем конкурентског захтјева: „Реконстру-

кција моста на ријеци Спречи“ број 02-

014-7-97/20 од 27.04.2020. године, при-

спјело је 5 (пет) благовремених понуда. 

 

Члан 3. 

На електронску аукцију, предви-

ђену тендерском документацијом у пре-

дметном поступку, пријављено је 5 (пет) 

прихватљивих понуда. Електронска аукци-

ја одржана је 15.05.2020. године са поче-

тком у 14:45 часова и трајала је све до 

14:59 часова. 

 

Члан 4. 

„Астра план“ д.о.о. Брчко, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке радова путем конкурентског 

захтјева: „Реконструкција моста на ријеци 

Спречи“ број 02-014-7-97/20 од 27.04.2020. 

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 радова: 

„Реконструкција моста на ријеци Спречи“,  

закључиће најкасније у року од десет дана 

након што су сви понуђачи обавјештени  о 

избору најповољније понуђача, под усло-

вом 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 конкурентског захтјева: „Реконстру-

кција моста на ријеци Спречи“ број 02-

014-7-97/20 од 27.04.2020. године, везаних 

за изјаве по члану 45. Закона о јавним на-

бавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

број 39/14). 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом у остављеном 

року, у складу са чланом 72. став (3). За-

кона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („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 „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке радова про-

веден 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 ја-

вне набавке Општинске управе општине  

Петрово. Након пријема и оцјене понуда, 

Комисија је констатовала да је свих 5 (пет) 

благовремено пристиглих понуда прихва-

тљиво.   
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Након одржане електронске аукције 

15.05.2020. 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 конкурентског захтјева: „Реконстру-

кција моста на ријеци Спречи“ број 02-

014-7-97/20 од 27.04.2020. године изабере 

„Астра план“ д.о.о. Брчко који је на одр-

жаној електронској аукцији понудио најни-

жу цијену, која је у тендерској докуме-

нтацији у предметном поступку јавне наба-

вке, 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 на-

бавци  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 по-

ступак, 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  Уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми ди-

ректно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. Жалба се подноси у довољном броју 

примерака, а који не може бити мањи од 

три, како би могла бити уручена квали-

фикованом кандидату или изабраном по-

нуђачу, као и другим странкама у посту-

пку. 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: 02-014-7-112/20 

Датум: 18.05.2020.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,  број 97/16 и 36/19) и 

члана 87.став 3.Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 8/17) Начелник општине Петрово,  да-

на 14.03.2020. године, доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ПРО-

ТИВ ШИРЕЊА КОРОНА ВИРУСА 

 

Члан 1. 

1. Рад свих угоститељских објеката 

на подручју општине Петрово ограничава 

се до 20:00 часова; 

2. Забрањено организовање музике 

уживо у угоститељским објектима; 

3. Радно вријеме трговачких цента-

ра и свих осталих трговинских радњи ра-

дним даном ограничава се од 07:00 до 

18:00 часова; 

4. Радно вријеме трговачких цента-

ра и свих осталих трговинских радњи у 

дане викенда ограничава се од 07:00 до 

12:00 часова; 

5. Забрањује се у потпуности рад 

дјечијих играоница, теретана, фитнес клу-

бова и рад свих осталих спортских клубова 

који тренинге обављају у затвореном про-

стору; 

6. Овом наредбом не ограничава се 

рад апотека, бензинских пумпи и рад су-

бјеката који се баве производњом хљеба и 

пецива; 

7. Особе које су допутовале из ино-

странства да се одмах јаве у Дом здравља     
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„Озрен“ позивом на телефонски број 

053/260-166 и поступе по препорукама     

љекара; 

8. Препорука свим грађанима да 

предузму све потребне санитарно-хиги-

јенске мјере у складу са препорукама 

Института за јавно здравство Републике 

Српске.  
    

Члан 2. 

Ова наредба ступа на снагу одмах а 

бит ће објављена у Службеном гласнику  

општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94/20 

Датум: 14.03.2020.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 22. Закона о за-

штити и спашавању у ванредним ситу-

ацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од зара-

зних болести („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 90/17), члана 82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службе-

ни гласник Републике Српске“,  број 97/16 

и 36/19), члана 87. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17), Закључка Републичког 

штаба за ванредне ситуације број 26-1/20 

од 27.04.2020. године, на приједлог Кри-

зног штабa општине Петрово за борбу 

против вируса корона, Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

 О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ПРО-

ТИВ ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА 
 

Члан 1. 

1. Забрањује се до 11.05.2020. го-

дине рад следећим објектима, сваким ра-

дним даном и у дане викенда: 

- угоститељским објектима свих ка-

тегорија, укључујући и угоститељске обје-

кте 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 непо-

средан контакт са корисницима (фризерски 

и други третмани за уљепшавање и дје-

латности за његу и одржавање тијела). 

2. Дозвољава се рад у периоду од 

07:00 до 18:00 следећим субјектима: 

- угоститељским објектима који 

могу вршити доставу хране и пића и 

шалтерску продају хране и пића, без 

могућности услуживања и конзумирања 

унутар и испред угоститељског објекта; 

- субјектима који врше доставу 

хране ако су регистровани за обављање те 

дјелатности. 

3. Ограничава се радно вријеме 

трговачких центара и свих осталих трго-

винских радњи радним даном од 07:00 до 

18:00 часова а у дане викенда од 07:00 до 

12:00 часова; 

4. Ограничава се радно вријеме 

субјеката који обављају дјелатност про-

изводње хљеба и пецива радним даном од 

07:00 до 18:00 часа а у дане викенда од 

07:00 до 12:00; 

5. 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; 

6. 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 преве-

нтивним мјерама против ширења корона 

вируса број 02-014-1-94-47/20 од 14.04. 

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: 02-014-1-94-49/20 

Датум: 28.04.2020.  
_______________________________________________________ 
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9. 

На основу члана 22. Закона о за-

штити и спашавању у ванредним ситу-

ацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од зара-

зних болести („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 90/17), члана 82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени 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 26-1/20 од 27.04.2020. године, на при-

једлог Кризног штабa општине Петрово за 

борбу против вируса корона, Начелник 

општине доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О ПРЕВЕ-

НТИВНИМ МЈЕРАМА ПРОТИВ 

ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА  

 

Члан 1. 

Врши се измјена Наредбе о преве-

нтивним мјерама против ширења вируса 

корона број 02-014-1-94-49/20 од 28.04. 

2020. године и то у тачкама 3., 5. и 6. које 

измијењене гласе: 

- Тачка 3. „Ограничава се радно 

вријеме трговачких центара и свих осталих 

трговинских радњи радним даном и субо-

том од 07:00 до 19:00 часова а недељом од 

07:00 до 17:00 часова“; 

- Тачка 5. „Ограничава се рад апо-

тека (осим апотеке која организује дежу-

рство), као и пољопривредних  апотека,  

радним даном од 07:00 до 19:00 а у дане 

викенда од 07:00 до 15:00 часова“; 

- Тачка 6. „Бензинским пумпама и 

плинским пумпним станицама за дио пу-

мпе и станице у којем је смјештен про-

дајни објекат рад се ограничава на период 

од 07:00 до 19:00 часова, а када је у питању 

продаја горива, других нафтних деривата и 

плина, рад је дозвољен без временског 

ограничења рада“.  

 

Члан 2. 

Ова наредба ступа на снагу одмах а  

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Петрово“.  

  

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-51/20 

Датум: 07.05.2020.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о за-

штити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 90/17), члана 82. став 3. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике 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 32-1/20 од 08.05. 

2020. године, на приједлог Кризног штабa 

општине Петрово за борбу против вируса 

корона, Начелник општине доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ПРО-

ТИВ ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА 

 

Члан 1. 

1.У циљу превенције ширења виру-

са корона SARS-CoV-2 и COVID-19 боле-

сти на територији Републике Српске и за-

штите и спасавања становништва:  

1) Забрањује се до 25.05.2020. годи-

не:  

- сва јавна окупљања; 

- такмичарске активности спор-

тских организација и спортиста; 

- фитнес центрима, теретанама и 

сличним облицима организовања. 

2) Забрањује се до 18.05.2020. го-

дине:  

- рад дјечијим играоницама;  

- активности спортских организа-

ција и спортиста које обухватају тренажни 

процес.  

2. Ограничава се рад до 25.05.2020. 

године у временском периоду који не на-

рушава трајање полицијског часа: 

- трговинама на велико; 
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- трговинама на мало прехрамбеном 

и непрехрамбеном робом; 

- субјектима који обављају дјела-

тност производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача; 

- угоститељским објектима за 

исхрану и пиће; 

- субјектима који врше доставу хра-

не ако су регистровани за обављање те дје-

латности; 

- субјектима услижних и занатских 

дјелатности чије обављање захтијева непо-

средан контакт са корисницима (фризерски 

и други третмани за уљепшавање и дјела-

тности за његу и одржавање тијела) и 

други; 

- пољопривредним апотекама; 

- бензинским пумпама и плинским 

пумпним станицама за дио пумпе и ста-

нице у којем је смјештен продајни и уго-

ститељски објекат, а без временског огра-

ничења рада када је у питању продаја го-

рива,  других нафтних деривата и плина; 

- приређивачима игара на срећу.  

3. Од 18.05. до 25.05.2020. године 

ограничава се рад у временском периоду 

који не нарушава трајање полицијског ча-

са: 

- рад дјечијим играоницама и  

- активности спортских организа-

ција и спортиста које обухватају тренажни 

процес. 

4. У периоду из тачке 2. ове Наре-

дбе угоститељи који послују у угостите-

љком објекту за смјештај могу без време-

нског ограничења пружати услуге смје-

штаја, као и услуге исхране и пића гостима 

и трећим лицима са временским огра-

ничењем из тачке 2 подтачка 1 ове Наре-

дбе. 

5. Сви субјекти из тачке 2 и 3 ове 

наредбе дужни су организовати рад уз оба-

везно предузимање мјера прописаних у 

Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здра-

вство Републике Српске“ за спречавање 

појаве и ширења COVID-19 болести на 

радном мјесту. 

6. Сви субјекти из тачке 2 и 3 ове 

Наредбе могу самостално обављати дези-

нфекцију пословних простора у складу са 

Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здра-

вство Републике Српске“. 

7. Ступањем на снагу ове Наредбе 

ставља се ван снаге Наредба о преве-

нтивним мјерама против ширења  корона 

вируса број 02-014-1-94-49/20 од  28.04. 

2020. године као и Наредба о измјени 

Наредба о превентивним мјерама против 

ширења корона вируса број 02-014-1-94-

51/20 од 07.05.2020. године. 

8. Ова наредба ступа на снагу 11.05. 

2020. године и примјењиваће се до 25.05. 

2020. године  а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-52/20 

Датум: 09.05.2020.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2020. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 230,00 КМ, како 

слиједи:  

           са конта 412530-Расходи за текуће 

одржавање опреме 230,00 КМ                          

           на конто 412937-Расходи за бруто 

накнаде по основу уговора о дјелу                                                                          

230,00 КМ период мај  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  
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„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-130/20 

Датум: 13.05.2020.  
_______________________________________________________ 

12. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), а у вези са 

чланом 43. став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске („Службени гла-

сник 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 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

380,00 KM  

на конто 414140 - Субвенција 

привредницима и пољопривредницима              

380,00 КМ (организациони код 00380130),  

период  мај  2020. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-136/20 

Датум: 19.05.2020.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу  ребаланса 

буџета општине Петрово за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 10/19) и члана 74. Статута општине  

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 100,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 411100-Расходи за бруто 

плате  100,00 КМ  

на конто 638100- Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти                                                    

100,00 КМ, период  април  2020. године. 

 

Члан 2. 

            За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-138/20 

Датум: 21.05.2020.   
_______________________________________________________ 

14. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Петрово за 2020. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник  општине до-

носи 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци- 
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они код 00380130), како слиједи: 

  са конта 372200-Буџетска резерва                                                                    

1.000,00 КМ 

  на конто 415226-Текући грант Пека-

ри „Кроасан“ с.п. Жељко Петровић         

1.000,00 КМ 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-146/20 

Датум: 05.06.2020.   
_______________________________________________________ 

15. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2020. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине Петро-

во  („Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате запослених 5.000,00 KM 

на конто 411300- Расходи за на-

кнаду плате за вријеме боловања,                                 

родитељског одсуства и осталих накнада                               

плата који се не рефундирају 5.000,00 KM 

период  мај  2020. године. 

               

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да- 

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-148/20 

Датум: 09.03.2020.   
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), члана 48. став 4. Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члана 74. Статута општине Петрово  

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово до-

носи 
 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗА-

ЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

             У Правилнику о организацији и си-

стематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 11/17,3/18, 

4/18 и 1/20) у члану 16. тачка 3.5. Стручни 

сарадник за главну књигу трезора у дијелу 

„Опис послова и задатака: иза алинеје 3. 

додаје се нова алинеја која гласи “ –врши 

креирање и унос обрасца 3 трезорског по-

словања,“. 
 

Члан 2. 

            У члану 16. тачка 3.6. се  у цјелости 

мијења и измијењена гласи: 

„3.6. Самостални стручни сара-

дник за готовинска и безготовинска пла-

ћања у трезорском пословању 
 

Категорија: пета категорија 
 

Звање: трећег звања  
 

Опис послова и радних задатака: 

- врши све методе плаћања, форми-

ра, модифицира и реализује серије плаћа-
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ња за потрошачке јединице администра-

тивне службе и буџетске кориснике, 

- припрема податке за готовинско 

плаћање у систему трезорског пословања,  

- врши претраживање и састављање 

извјештаја из свог домена АП овлаштења 

трезорског пословања, 

- води благајну трезора, 

- води помоћну благајну општинске 

управе, 

- води све потребне статистичке 

евиденције за надлежни статистички ор-

ган, 

- припрема и врши обрачун плата и 

свих других исплата везаних за примања 

радника,  

- води регистар плата, 

- припрема и врши обрачун исплата 

физичким лицима по основу уговора и во-

ди евиденције о тим исплатама, 

- прати реализацију плаћања и одла-

же документацију одвојено по потроша-

чким јединицама, 

- припрема документацију везану за 

рефундацију по закону, 

- ради пријаве за пореску управу, 

- прима захтјеве од буџетских кори-

сника за подизање готовине, 

- комплетира благајничку докуме-

нтацију, 

- саставља дневне извјештаје о извр-

шеним плаћањима, 

- води помоћну евиденцију свих 

пројеката који се финансирају из буџета 

општине Петрово као и из других извора 

финансирања, 

- одговоран је за законито, благо-

времено и економично извршење повје-

рених послова, 

- обавља и друге послове и задатке 

по налогу начелника одјељења. 

 

- Сложеност послова: 

- Прецизно одређени сложени по-

слови у којим се примјењују утврђене ме-

тоде рада, поступци или стручне технике 

- Самосталност у раду: 

- Самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непо-

средног руководиоца у рјешавању сложе-

них стручних питања 

- Одговорност: 

- Одговорност за правилну при-

мјену метода рада, поступака или стручних 

техника 

- Пословна комуникација:   

- Контакти унутар и изван органа у 

којој се дјелотворно преносе информације 

које служе остваривању циљева рада орга-

на 

- Службено звање: 

- Службеник-Самостални стручни 

са-радник  

- Посебни услови за обављање: 

- Завршен четворогодишњи студиј 

економског смјера, или први циклус сту-

дија са остварених најмање 240 ЕСTS бо-

дова или еквивалент најмање једна година 

радног искуства у траженом степену обра-

зовања, положен стручни испит за рад у 

oпштинској управи, познавање рада на ра-

чунару. 
 

Број извршилаца: 

Један (1) “ 

 

Члан 3. 

              У члану 16. тачка 3.8. Стручни са-

радник за књиговодство основних сре-

дстава, јавних добара и ситног алата и 

инвентара у дијелу „Опис послова и зада-

така: у алинеји 4.  брише се број „3“. 

 

Члан 4. 

             Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-12-3/20 

Датум: 26.06.2020.   
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), чла-

на 74. и 87. став 3 Статута општине Петро-

во („Службени гласник  општине Петрово“ 

број: 8/17) сагласно одредбама Поједина-

чног колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Петрово 

(„Службени гласник  општине Петрово“ 

број: 11/17, 10/18 и 8/19), Начелник општи-

не Петрово, доноси 
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ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О ПЛА-

ТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 У Правилнику о платама и накна-

дама запослених у Општинској управи 

општине Петрово („Службени гласник  

општине Петрово“ број: 1/18,3/18,10/18 и 

1/20) у Прилогу 1.-„Преглед коефицијената 

сложености послова по систематизованим 

радним мјестима у Општинској управи 

општине Петрово“ у Одјељењу за при-

вреду и финансије редни број 6. се мијења 

и гласи „6. Самостални стручни сарадник 

за готовинска и безготовинска плаћања у 

трезорском пословању“, коефицијент 

„6,00“ се мијења и гласи „9,35“. 
   

Члан 2. 

        Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у “Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.  
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-158/20 

Датум: 26.06.2020.   
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 121/12 и 46/17), члана 82. став 3. Зако-

на о локалној самоуправи („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 87. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17), Закључка Републичког 

штаба за ванредне ситуације број 39-1/20 

од 25.05.2020. године, на приједлог Кри-

зног штабa општине Петрово за борбу про-

тив вируса корона, Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

 О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ПРО-

ТИВ ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА 

 

 1. У циљу превенције ширења виру-

са корона SARS-CoV и COVID-19 болести 

на територији Републике Српске и заштите 

и спасавања становништва: 

 1) Забрањује се од 25.05.2020. годи-

не сва јавна окупљања на јавном мјесту у 

групама већим од 50 лица, 

 2) Забрањује се до 08.06.2020. годи-

не такмичарске активности спортских ор-

ганизација и спортиста. 

 2. Ограничава се до 08.06.2020. го-

дине радно вријеме од 06,00 до 23,00 часа 

угоститељским објекти за исхрану и пиће 

као и пружање угоститељских услуга 

исхране и пића у угоститељским објектима 

за смјештај. 

 3. Дозвољава се од 25.05.2020. го-

дине рад базенима „wellness“ и спа це-

нтрима посебно и у склопу угоститељских 

објеката за смјештај. 

 4. Приликом обављања дјелатности 

субјекти из тачке 2. и 3. ове наредбе, као и 

сви остали субјекти којима је одобрено 

обављање дјелатности дужни су организо-

вати рад уз обавезно предузимање мјера 

прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

 5. Сви субјекти из тачке 4. ове На-

редбе могу самостално обављати дези-

нфекцију пословних простора у складу са 

Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здра-

вство Републике Српске“. 

 6. Ступањем на снагу ове наредбе 

ставља се ван снаге Наредба о превенти-

вним мјерама против ширења вируса ко-

рона број 02-014-1-94-52/20 од 09.05.2020. 

године. 

 7. Ова наредба ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-54/20 

Датум: 26.05.2020.   
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16 и 36/19) и 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени   гласник   општине  Петрово“,  број  
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8/17), Начелник општине Петрово 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

И  ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАР-

НИХ НЕПОГОДА-ПОПЛАВА 
 

Члан 1. 

 Именује се Комисија задужена за 

попис и процјену висине штете на инфра-

структурним и стамбеним објектима, во-

дотоцима ријека настала услед обилних па-

давина - поплава у времену од 08.06.- 

11.06.2020. године на простору општине 

Петрово у саставу 

 1. Драган Петковић, предсједник 

комисије, 

 2. Младен Никић, члан комисије, 

 3. Горан Михајловић, члан комиси-

је. 

 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да увидом на 

лицу мјеста изврши попис и процјену  

штете на инфраструктурним и стамбеним 

објектима, водотоцима ријека на подручју 

општине Петрово насталу услед дејства 

елементарних непогода - поплава, евиде-

нтира насталу штету, документује са фото-

графијама, те комплетан извјештај о ште-

тама достави начелнику општине.  

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а иста ће бити објављена у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-150/20 

Датум: 12.06.2020.   
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача  радова путем отвореног по-

ступка: „Асфалтирање путних праваца на 

територији општине Петрово по пројекту 

марка на марку“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем путем отво-

реног поступка: „Асфалтирање путних 

праваца на територији општине Петрово 

по пројекту марка на марку“ 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., те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, дипл. 

екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

25.06.2020. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.       
   

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-117/20 

Датум: 04.06.2020.   
_______________________________________________________ 
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21. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама 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 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке ра-

дова: „Реконструкција моста на ријеци 

Спречи“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке радова: „Реконструкција мо-

ста на ријеци Спречи“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива у 

складу са Законом о јавним набавкама Бо-

сне 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 Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

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: 02-014-7-123/20 

Датум: 24.06.2020.   
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача радова путем конкурентског 

позива: „Реконструкција моста на ријеци 

Спречи“. 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем путем ко-

нкурентског позива: „Реконструкција мо-

ста 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., те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

06.07.2020. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.         
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IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-125/20 

Датум: 24.06.2020.   
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a у 

вези са чланом 25. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. За-

кона 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 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку радова путем отвореног поступка: 

„Асфалтирање путних праваца на терито-

рији општине Петрово по пројекту марка 

на марку“ број 02-014-7-116/20 од 04.06. 

2020. године, понуђачу под називом  

„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток. 

 

Члан 1. 

Обавјештење број 873-1-3-29-3-

15/20 од 04.06.2020. године о јавној наба-

вци радова путем отвореног поступка: 

„Асфалтирање путних праваца на терито-

рији општине Петрово по пројекту марка 

на марку“ број 02-014-7-116/20 од 04.06. 

2020. године, објављено је у „Службеном 

гласнику БиХ“ број 33 од 12.06.2020. годи-

не, рефернца S1-10539-20. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем отвореног поступка: „Асфалтирање 

путних праваца на територији општине 

Петрово по пројекту марка на марку“ број 

02-014-7-116/20 од 04.06.2020. године, 

приспјела је 1 (једна) благовремена пону-

да. 

 

Члан 3. 

„Риал  Шпед“  д.о.о.  Добој  Исток,  

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке радова путем отво-

реног поступка: „Асфалтирање путних 

праваца на територији општине Петрово 

по пројекту марка на марку“ број 02-014-7-

116/20 од 04.06.2020. године. 

 

Члан 4. 

Уговор о јавној набавци радова пу-

тем отвореног поступка: „Асфалтирање 

путних праваца на територији општине 

Петрово по пројекту марка на марку“,  за-

кључиће 15 дана након што су сви по-

нуђачи обавјештени о избору најповољније 

понуђача. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.    

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке радова про-

веден 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,  Ко-

мисија за јавне набавке Општинске управе 

општине  Петрово. Након пријема и оцјене 

понуда, Комисија је констатовала да је (1) 

једна благовремено пристигла понуда при-

хватљива, те у складу са захтјевима из те-

ндерске документације. У складу са чла-

ном 3. став (3) Правилника о условима и 

начину кориштења е-аукције („Службени 

гласник БиХ“ број 66/16), е-аукција која је 

била предвиђена тендерском документа-

цијому предметном поступку јавне набавке 

радова се није могла заказати, јер је при-

стигла само једна понуда. Комисија је упу-

тила препоруку Начелнику општине Пе-

трово, да се као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке радова путем отво-

реног поступка: „Асфалтирање путних 

праваца на територији општине Петрово 

марка на марку“ број 02-014-7-116/20 од 

04.06.2020. године изабере „Риал Шпед“ 

д.о.о. Добој Исток. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), 

члана  25. Закона о јавним набавкама БиХ 
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(„Сл. гласник БиХ“, број: 39/14) одлучено 

је  као у диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  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 по-

ступак, 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  Уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми 

директно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. Жалба се подноси у довољном броју 

примерака, а који не може бити мањи од 

три, како би могла бити уручена ква-

лификованом кандидату или изабраном 

понуђачу, као и другим странкама у 

поступку. У случају директне предаје жа-

лбе, Уговорни орган је дужан да изда 

жалиоцу потврду о времену пријема жа-

лбе. Жалба се изјављује  у року од 10 

(десет) дана, од дана када је подносилац 

жалбе запримио Одлуку о избору најпо-

вољнијег понуђача, најкасније 30 дана по 

сазнању да је уговор закључен без спро-

веденог поступка јавне набавке у супро-

тности 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: 02-014-7-128/20 

Датум: 25.06.2020.   
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2020. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 100,00 КМ, како 

слиједи:  

           са конта 412943-Расходи по основу 

организације пријема и манифестација 

100,00 КМ                          

           на конто 412730-Расходи за услуге 

информисања и медија 100,00 КМ период 

јул 2020. године. 
        

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у  

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-168/20 

Датум: 07.05.2020.  
_______________________________________________________ 

25. 

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 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба 

путем директног споразума: „Набавка 

улазних врата“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку  
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јавне роба путем директног споразума: 

„Набавка улазних врата“  

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15) те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.282,05 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 1.500,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су  из буџета општине Петро-

во за 2020. годину, са конта број: 412 510- 

Текуће одржавање зграда. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

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: 02-014-7-131/20 

Датум: 07.07.2020.  
_______________________________________________________ 

26. 

Након сравњавања Одлуке о прива-

тизацији стамбених јединица („Службени 

гласник општине Петрово“ број: 1/2013) са 

оригиналним текстом, уочена је техничка 

грешка која се састоји у погрешно наве-

деном броју улаза за стан прецизиран у 

члану 2. под б) тачки 1. Одлуке, па се на 

основу члана 212. Пословника Скупштине 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 6/18), даје 
 

И С П Р А В К А 

Одлуке о приватизацији стамбених 

јединица 
 

             1. У Одлуци о приватизацији ста-

мбених јединица („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 1/13), у члану 2. 

под б) у тачки 1. текст ''број улаза 1.'' Ми-

јења се и измјењен гласи: ''број улаза 2.'' 

 2. Ова исправка ће бити објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                           СЕКРЕТАР  

              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Бранислав Михајловић, дипл.правник, с.р. 

Број: 01-013.3-1-23/20 

Датум: 30.06.2020.   

____________________________________________________________________________________________________________ 
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