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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 1  Петрово,  19.01.2021. године          Година: XXIX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19), члана 36. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петровo'' 

број 8/17), члана 49. став 1. а у вези са чла-

ном 65 Пословника Скупштине општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

тровo'' број: 6/18), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 15.01. 

2021. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊE 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор и 

именовањe Скупштине општине Петрово, 

у саставу: 

1) Цвијановић Раде, предсједник,  

2) Протић Славиша, замјеник пре-

дсједника, 

3) Протић Драган, члан,  

4) Стјепановић Јесенко, члан,  

5) Јовановић Раденко, члан. 

 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата Ску-

пштине општине Петрово конституисане 

након Локалних избора у Босни и Хер-

цеговини 2020. године, који су одржани  

15. новембра 2020. године. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДAВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ                                                                                         

              др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-1/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

 

 

 

 2. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), а 

у вези са чланом 27. тачка 2. Закона о ста-

тусу функционера јединица локалне само-

управе (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број: 96/05, 98/13), члана 38. став 2. 

тачка 23. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

8/17), члана 9. алинеја 4. Пословника Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број6/18), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 15.01.2021. године донијела 

је  
 

О Д Л У К У 
 

          Марјановић Брани из Порјечине 

престаје функција предсједника Скупшти-

не општине Петрово конституисане након 

Локалних избора у БиХ 2016. године, са 

даном 15.01.2021. године,  због истека ма-

ндата. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

           Одлуком о избору предсједника 

Скупштине општине Петрово, број: 01-

111-8/16 од 30.11.2016. године (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 11/16) за 

предсједника Скупштине општине Петро-

во изабран је Брано Марјановић из Порје-

чине, на вријеме трајања мандата Ску-

пштине општине Петрово конституисане 

након Локалних избора у Босни и Херце-

говини, који су одржани дана 02 октобра 

2016. године. 

            Законом о статусу функционера је-

динице локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 96/05, 

98/13) у члану 27. тачки 2. прописано је да 

функционеру јединице локалне самоупра-

ве функција престаје истеком мандата. 

            Пословником Скупштине општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово''  број  6/18),  у  члану 12. став 1. про- 
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писано је да конституисањем Скупштине у 

новом сазиву престаје мандат одборни-

цима претходног сазива Скупштине 

општине и чланство у радним тијелима 

Скупштине општине, као и у тијелима и 

организацијама на која их је именовала 

Скупштина општине ако је именовање 

условљено обављањем дужности одбор-

ника. 

            Конституисањем Скупштине 

општине након Локалних избора у БиХ 

2020. године који су одржани 15. октобра 

2020 године, које конституисање је извр-

шено дана 15.01.2021. године престали су 

мандати одборника Скупштине општине 

Петрово претходног сазива а тиме и ма-

ндат предсједника Скупштине општине 

тога сазива, па је ваљало одлучити као у 

диспозитиву одлуке. 

   Правна поука: Против ове одлуке 

нема права жалбе, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у 

Добоју, у року 30. дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДAВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ                                                                                         

              др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-2/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 

36/19) а у вези са чланом 27. тачка 2. За-

кона о статусу функционера јединица ло-

калне самоуправе (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 96/05, 98/13), члана 

38. став 2, тачка 23. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 8/17), члана 9. алинеја 4. По-

словника Скупштина општине Петрово       

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 6/18), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 15.01.2021. го-

дине донијела је  

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 

ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Гордани Шешлак проф. разредне 

наставе из Петрова престаје функција по-

тпредсједника Скупштине општине Петро-

во  конституисане након Локалних избора 

у БиХ 2016. године, због истека мандата. 

 

Члан 2. 

           Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику опшптине Петрово'' 

и огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДAВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ                                                                                         

              др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-3/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. став 2. тачке 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19), члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 8/17), члана 9. 

алинеја 2. Пословника Скупштине општи-

не Петрово ( ''Службени гласник општине 

Петрово'' број 6/18), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 15.01. 

2021. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

 Др Зоран Благојевић из Карановца 

изабран је за предсједника Скупштине 

општине Петрово, са статусом запосленог 

лица. 

 

Члан 2. 

 Избор из члана 1. ове одлуке врши 

се на вријеме  трајања мандата Скупштине 

општине Петрово, конституисане након 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 

2020. године одржаних 15. новембра 2020. 

године. 

 

Члан 3. 

            Рјешење о раду на мандатни период 

из члана 2. ове одлуке доноси Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине 

Петрово, у складу са законом.     
 

Члан 4. 

 Одлука ступа  на снагу  даном доно- 
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шења, а биће објављена у „Службеном гла-

снику општине Петрово“ и огласној табли 

општине. 

 

ПРЕДСЈЕДAВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ                                                                                         

              др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-4/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 38. став 2. тачка 23. Статута општи-

не Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број: 8/17), члана 9. алинеја 3. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово број 

6/18), Скупштина општине Петрово, на сје-

дници одржаној дана 15.01.2021. године 

донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 Гордана Шешлак, проф.разредне 

наставе из Петрова изабрана је за потпре-

дсједника Скупштине општине Петрово, са 

статусом волонтера. 
 

Члан 2. 

 Избор из члана 1. ове одлуке врши 

се на вријеме  трајања мандата Скупштине 

општине Петрово, конституисане након 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 

2020. године, одржаних 15. новембра 2020. 

године. 
 

Члан 3. 

            Рјешење о праву на накнаду за ври-

јеме мандата из члана 2. ове одлуке дони-

јети ће предсједник Скупштине општине 

Петрово, у складу са Законом о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 96/05, 98/13) и Одлуком о статусу 

функционера општине Петрово (''Службе-

ни гласник општине Петрово'' број: 1/06, 

6/07, 1/08, 12/14). 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доно- 

шења, а биће објављена у „Службеном гла-

снику општине Петрово“ и на огласној 

плочи општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-5/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), а 

у вези са чланом 27. тачка 2. Закона о ста-

тусу функционера јединица локалне само-

управе (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број: 96/05, 98/13), члана 38. став 2. 

тачка 23. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

8/17), члана 9. алинеја 5. Пословника Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 6/18), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 15.01.2021. године донијела 

је  
 

О Д Л У К У 
 

         1. Никић Младену проф. историје. 

из Петрова престаје функција замјеника 

Начелника општине Петрово, са даном 

15.1.2021. године,  због истека мандата. 

         2. О радно-правном статусу Никић 

Младена одлучиће Начелник општине Пе-

трово у складу са Законом о статусу фу-

нкционера јединице локалне самоуправе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

           Одлуком о избору замјеника Наче-

лника општине Петрово, број: 01-111-11/16 

од 30.11.2016. године (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 12/16) за замјеника 

Начелника општине Петрово изабран је 

Младен Никић професор историје из Пе-

трова, са статусом запосленог лица, на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Петрово конституисане након 

Локалних избора у Босни и Херцеговини, 

који су одржани дана 02 октобра 2016. Го-

дине. 

            У члану 37. Закона о локалној са-

моуправи прописано је да замјеник наче-

лника јединице локалне самоуправе има 

статус функционера јединице локалне са-

моуправе. 
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            Законом о статусу функционера је-

динице локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 96/05, 

98/13) у члану 27. тачки 2. прописано је да 

функционеру јединице локалне самоу-

праве функција престаје истеком мандата. 

            Пословником Скупштине општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 6/18), у члану 12. став 1. Про-

писано је да конституисањем Скупштине у 

новом сазиву престаје мандат одборни-

цима претходног сазива Скупштине 

општине и чланство у радним тијелима 

Скупштине општине, као и у тијелима и 

организацијама на која их је именовала 

Скупштина општине ако је именовање 

условљено обављањем дужности одбор-

ника. 

            Конституисањем Скупштине 

општине Петрово након Локалних избора 

у БиХ 2020. године који су одржани 15. 

октобра 2020. године, које конституисање 

је извршено дана 15.01.2021. године пре-

стали су мандати одборника Скупштине 

општине Петрово претходног сазива а ти-

ме и мандат замјеника Начелника општине 

Петрово, па је ваљало одлучити као у ди-

спозитиву одлуке. 

            Законом о статусу функционера је-

диница локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 96/05, 

98/13) у члану 28. став 1. прописано је да 

функционер по престанку функције има 

право на плату у трајању од шест мјесеци, 

у висини плате коју је имао у вријеме 

престанка функције. У ставу 5. истог члана 

тог законског прописа прописано је да 

начелнк општине доноси рјешење о праву 

из става 1. тог члана за замјеника наче-

лника општине, па је ваљало одлучити као 

у тачки 2. диспозитива одлуке. 

            Правна поука: Против ове одлуке 

нема права жалбе, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у 

Добоју, у року 30. дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-6/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 52. став 3. тачке 1. Закона о службе-

ницима и намјештеницима (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 33. став 2. тачка 23. Статута општи-

не Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број 8/17), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 15.01. 

2021. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Бранислав Михајловић дипл. Пра-

вник из Петрова, разрјешава се дужности 

секретара Скупштине општине Петрово, 

конституисане након Локалних избора у 

Босни и Херцеговини 2016. године, због 

истека мандата. 

 

Члан 2. 

           Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово и на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-7/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 39. став 2. тачкa 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 56. и 55. став 3. тачке 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број 

97/16), члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17) Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 15.01.2021. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА  

ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 
   

Члан 1. 

            Весна  Петровић   дипл. ецц.  из  Бо- 
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љанића разрјешава се дужности  вршиоца 

дужности начелника Одјељења за при-

вреду и финансије Општинске управе Пе-

трово, због истека времена на које је име-

нована. 
 

Члан 2.                                                                                                    

            Ово рјешење ступа на снагу  наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у ''Службеном гласнику општине 

Петрово'' и огласној табли општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-8/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. став 2. тачкa 21. 

Закона о локалној самоуправи  (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 56. и 55. став 3. тачке 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број 

97/16), члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 15.01.2021.  године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА  

ЗА ОПШТУ УПРАВУ  
 

Члан 1. 

          Зоран Стјепановић дипл. економиста 

из Петрова, разрјешава се дужности наче-

лника Одјељења за општу управу Општи-

нске управе Петрово, због истека мандата. 

 

Члан 2. 

            Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће обја-

вљено у ''Службеном гласнику општине 

Петрово'' и огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-9/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 39. став 2. тачкa 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 56. и 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницимa (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16),  члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сjедници одржаној 

дана 15.01.2021. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕ-

ЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 

Члан 1. 

            Мира Катанић дипл.правник из Пе-

трова разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и ста-

мбено-комуналне послове Општинске 

управе Петрово, због истека мандата.  
 

Члан 2. 

 Ово рјешење ступа на снагу  наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у ''Службеном гласнику општине 

Петрово'' и огласној табли општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-10/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 39. став 2. тачкa 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 52. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), и члана 38. 

став 2. тачка 23 Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 8/17), члана 33. став 1. Пословника 

Скупштине општине Петрово (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 6/18), Ску-

пштина општине Петрово на седници одр-

жаној дана 15.01.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

            Бранислав  Михајловић,  дипл.пра- 
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вник из Петрова, именује се за вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине 

Петрово конституисане након Локалних 

избора у Босни и Херцеговини 2020. го-

дине, одржаних 15. новембра 2020. године. 

 

Члан 2. 

            Именовање из члана 1. овог рјеше-

ња врши се до избора и именовања секре-

тара Скупштине општине путем јавног ко-

нкурса, а најдуже на вријеме од деведесет 

дана. 

 

Члан 3. 

 Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у Службеном гласнику општине 

Петрово и на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-11/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. став 2. тачкa 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), и члана 38. 

став 2. тачка 23. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сjедници одржаној дана 15.01.2021. го-

дине, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

Члан 1. 

            Весна Петровић дипл.ецц. из Боља-

нића именује се за вршиоца дужности на-

челника Одјељења за привреду и фина-

нсије Општинске управе Петрово. 

 

Члан 2. 

            Именовање из члана 1. овог рје-

шења врши се до избора и именовања 

начелника одјељења путем јавног конку-

рса, а најдуже на период од деведесет дана. 

 

Члан 3. 

 Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у ''Службеном гласнику општине 

Петрово'' и огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-12/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), и члана 38. 

став 2. тачка 23. Статута општине Петрово  

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сjедници одржаној дана 15.01.2021. го-

дине, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ 

 

Члан 1. 

            Зоран Стјепановић дипл.ецц. из Пе-

трова именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу 

Општинске управе Петрово. 
 

Члан 2. 

            Именовање из члана 1. овог рјеше-

ња врши се до избора и именовања наче-

лника одјељења путем јавног конкурса, а 

најдуже на период од деведесет дана. 

 

Члан 3. 

 Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у ''Службеном гласнику општине 

Петрово'' и огласној табли општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-13/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 39. став 2. тачкa 21. 
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Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницимa (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), и члана 38. 

став 2. тачка 23. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сjедници одржаној дана 15.01.2021. го-

дине, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРО-

СТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 

Члан 1. 

            Мира Катанић дипл.правник из Пе-

трова именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Петрово. 
 

Члан 2. 

            Именовање из члана 1. овог рје-

шења врши се до избора и именовања 

начелника одјељења путем јавног конку-

рса, а најдуже на период од деведесет дана. 
 

Члан 3. 

 Ово рјешење ступа на снагу  наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у ''Службеном гласнику општине 

Петрово'' и огласној табли општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-14/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 39. став 2. тачке 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српскe'' број: 97/16, 

36/19) члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 15.01.2021. године донијела је  
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  КОМИСИЈА ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 
 

Члан 1. 

            Разрјешавају се дужности Комисије  

за примопредају дужности, именоване 

Одлуком о именовању Комисија за при-

мопредају дужности, број: 01-111-20/16 од 

31.11.2016. године (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 12/16 ), због истека 

мандата, како следи: 
 

            Комисија за примопредају дужно-

сти предсједника Скупштине општине Пе-

трово, у саставу: 

1. Душан Mилотић из Петрова – 

предсједник, 

2. Драган Протић из Петрова- члан, 

3. Синиша Томић из Какмужа - 

члан. 

Замјеници чланова комисије из ста-

ва 1. овог члана: 

1. Младен Ристић из Какмужа -  за-

мјеник предсједника, 

2. Јесенко Стјепановић из Петрова -  

замјеник члана, 

3. Душко Ђурић из Порјечине -  за-

мјеник члана. 
 

             Комисија за примопредају дужно-

сти Начелника општине Петрово службе-

ника на руководећим радним мјестима, у 

саставу:  

       1. Мира Катанић из Петрова – пре-

дсједник, 

2. Жељко Ђурић из Какмужа - члан, 

3. Весна Петровић из Бољанића - 

члан. 

Замјеници чланова комисије из ста-

ва 1. овог члана: 

1. Јелена Илић из Какмужа -  замје-

ник предсједника, 

2. Жељко Томић из Какмужа -  за-

мјеник члана, 

3. Јулијана Иличић из Карановца – 

замјеник члана. 

 

 Члан 2. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово'' и 

на огласној табли општине.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-15/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 39. став 2. тачке 21.  



Страна 8 - Број 1         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 19.01.2021. године 
 

а у вези са чланом 48. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Репу-

блике Српскe'' број: 97/16 и 36/19), члана 

38. став 2. тачка 23. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 8/17), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 15.01. 

2021. године донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком именују се: Комисија 

за примопредају дужности између функци-

онера општине који предаје дужност и 

новоизабраног функционера који прима 

дужност, Комисија за примопредају ду-

жности између начелника општине и слу-

жбеника на руководећим радним мјестима 

који предају дужност и новоименованих 

службеника на руководећим радним мје-

стима који примају дужност,  и одређује 

трајање мандата Комисија. 
 

Члан 2. 

            Именује се Комисија за примо-

предају дужности предсједника Скупшти-

не општине Петрово који предаје дужност 

и предсједника Скупштине општине који 

прима дужност, у саставу: 

1. Дражен Благојевић из Какмужа – 

предсједник, 

2. Бојана Михајловић из Петрова- 

члан, 

3. Ненад Катанић из Петрова - 

члан. 

За замјенике чланова комисије из 

става 1. овог члана, именују се: 

1. Драгана Петковић из Какмужа -  

замјеник предсједника, 

2. Јесенко Стјепановић из Петрова -  

замјеник члана, 

3. Јована Симић из Сочковца -  за-

мјеник члана. 
 

Члан 3. 

            Именује се Комисија за примопре-

дају дужности између Начелника општине 

Петрово који предаје дужност и Начелника 

општине Петрово који прима дужност и 

између службеника на руководећим ра-

дним мјестима који предају дужност и 

службеника на руководећим радним мје-

стима који примају дужност, у саставу:  

       1. Мира Катанић из Петрова – пре-

дсједник, 

2. Весна Петровић из Бољанића - 

члан, 

3. Зоран Стјепановић- члан. 

За замјенике чланова комисије из става 

1. овог члана, именују се : 

1. Драган Стјепановић из Петрова -  

замјеник предсједника, 

2. Жељко Томић из Какмужа -  за-

мјеник члана, 

3. Драженка Максимовић из Петро-

ва - замјеник члана. 
 

Члан 4. 

Именовање из члана 2. и 3. ове 

одлуке врши се на вријеме од четири го-

дине. 
 

Члан 5. 

            Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-16/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19), члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петровo'' број 8/17), члана 49. 

став 1. а у вези са чланом 67. Пословника 

Скупштине општине Петрово (''Службени 

гласник општине Петровo'' број: 6/18), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 15.01.2021. године, донијела 

је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОПИСЕ 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за прописе  

Скупштине општине Петрово, у саставу: 

1. Вида Томић из Какмужа, предсје-

дник, 
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2. Бојана Михајловић из Петрова, 

потпредсједник,   

3. Сања Микић-Ђукић из Петрова, 

члан,  

4. Дејан Благојевић из Петрова, 

члан, 

5. Немања Костић из Какмужа, 

члан. 

 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата Ску-

пштине општине Петрово конституисане 

након Локалних избора у Босни и Херце-

говини 2020. године, који су одржани  15. 

новембра 2020. године. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-17/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19), члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петровo'' број 8/17), члана 49. 

став 1. а у вези са чланом 80. Пословника 

Скупштине општине Петрово (''Службени 

гласник општине Петровo'' број: 6/18), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 15.01.2021. године, донијела 

је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за буџет и фи-

нансије Скупштине општине Петрово, у 

саставу: 

1. Раде Цвијановић из Петрова, пре-

дсједник, 

2. Младен Томић из Какмужа, по-

тпредсједник,   

3. Споменка Петковић-Гаврић из 

Петрова, члан,  

4. Бојан Марјановић из Петрова, 

члан, 

5. Младен Ристић из Какмужа, члан. 

 

Члан 2. 

 Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата Ску-

пштине општине Петрово конституисане 

након Локалних избора у Босни и Хер-

цеговини 2020. године, који су одржани  

15. новембра 2020. године. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-18/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

19. 

  На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

чланом 31. под ђ)   Закона о буџетском си-

стему Републике Српске (Службени гла-

сник Републике Српске, број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17), члана 2. 

Одлуке о јавним расправама („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/17), а 

након разматрања Нацрта  буџета општине 

Петрово за 2021. годину, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.01.2021. године, донијела је: 

                                                                     

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Петрово сма-

тра да је Нацрт  буџета општине Петрово 

за 2021. годину, број: 02-014-1-276/20 од 

30.10.2020. године добар полазни основ за 

израду приједлога овог документа и при-

хвата га. 
 

Члан 2. 

Нацрт буџета општине Петрово за 
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2021. год. упућује се на јавну расправу, 

која ће трајати 3 дана од дана објављивања 

Нацрта  буџета општине Петрово за 2021. 

год на интернет страници и огласној табли 

општине Петрово. 
 

Члан 3. 

Јавна расправа се организује исто-

времено за све мјесне заједнице, буџетске 

кориснике и институције дана 21.01.2021. 

године са почетком у 16,00 часова у ре-

сторану општине (Цедам)  у Петрову. 
 

Члан 4. 

Органи, организације, научне и 

стручне институције и заинтересовани 

грађани своје примједбе, сугестије, коме-

нтаре и приједлоге на Нацрт  буџета 

општине Петрово за 2021. годину могу 

дати: писменим поднеском достављеним 

путем поште или непосредно у згради 

општине, путем е-mail trezor@petrovo.ba  и 

непосредно на јавној расправи. 
 

Члан 5.  

Јавну расправу ће организовати и 

провести Начелник општине Петрово. 
 

Члан 6. 

Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у „Службеном гласнику општине Пе-

трово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-1/21 

Датум: 18.01.2021.  
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

38. Статута општине Петрово („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 8/17), 

члана 170. Пословника Скупштине општи-

не Петрово („Службени гласник oпштине 

Петрово“ број: 6/18), а након разматрања 

усмене информације Начелника општине 

Петрово о најави затварања шалтера НЛБ 

Банке Бања Лука у Петрову, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.01.2021. године донијела је сље-

деће  

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

I 

Скупштина општине Петрово упо-

знала се са усмоном информацијом Наче-

лника општине Петрово о најави затварања 

шалтера НЛБ Банке Бања Лука у Петрову, 

и прихвата је. 

 

II 

Скупштина општине Петрово изра-

жава забринутост због најаве затварања 

организационог дијела-шалтера НЛБ Ба-

нке Бања Лука у Петрову, јер ће затварање  

јединог организационог дијела банке на 

простору општине Петрово, грађанима 

општине и пословним субјектима, као уче-

сницима у платном промету проузроковати 

проблеме а пословним субјектима отежати 

и пословање, што за  посљедицу може 

имати: смањење броја пословних субје-

ката, затварање радних мјеста, смањено 

улагање у привреду општине и наставак 

исељавања грађана са подручја општине, 

па тражи од Начелника општине Петрово и 

Општинске управе Петрово да предузму 

све мјере како би НЛБ Банка повукла 

одлуку о затварању свог организационог 

дијела у Петрову или да издејствују отва-

рање на подручју општине, филијале, 

односно шалтера друге банке. 

 

III 

               У циљу реализације предњег за-

кључка, Скупштина општине Петрово са-

гласна је да се банкама заинтересованим за 

отварање свог организационог дијела на 

подручју општине Петрово понуди одгова-

рајућа помоћ од стране општине Петрово, 

у складу са расположивим пословним про-

стором и финансијским  могућностима.        

 

IV 

Закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављен у 

''Службеном гласнику општине Петрово'' и 

на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-2/21 

Датум: 18.01.2021.  
_______________________________________________________ 

 

mailto:trezor@petrovo.ba
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21. 

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) и Закључка  о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 66-

1/21 од 13.01.2021. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона, Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

 о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 

 

1. У циљу спречавања ширења ви-

руса корона SARS-COV-2 и COVID-19 бо-

лести на територији Републике Српске и 

заштите и спасавања становништва до 

01.02.2021. године забрањују се:  

1) сва јавна окупљања у групама 

већим од 50 лица, 

2) музика уживо у угоститељским 

објектима за смјештај, исхрану и пиће, 

3) сва приватна окупљања у гру-

пама већим од 10 лица (свадбе, крштења, 

рођендани, прославе и други породични 

скупови сличне природе)  

2. Обавезују се грађани да: 

1) на отвореном и затвореном про-

стору носе заштитну маску (прекривена 

уста, нос и брада) и придржавају се зашти-

тне мјере физичког  растојања од два 

метра, 

2) у затвореним просторијама да се, 

поред ношења заштитне маске и одржа-

вања физичког растојања од два метра, 

придржавају упутстава Института за јавно 

здравство Републике Српске за боравак у 

затвореном простору, у зависности од дје-

латности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. 

обавезе ношења заштитне маске су изу-

зета: 

1) дјеца млађа од седам година жи-

вота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку спо-

ртску и рекреативну активност у оквиру 

спортских објеката, 

4. Обавезују се правна лица, преду-

зетници и физичка лица који у директном 

контакту пружају услуге грађанима да: 

1) услуге пружају заштићени ма-

ском, 

2) обавезно спроводе мјере дези-

нфекције, 

3) обезбиједе маске грађанима који 

користе њихове услуге а немају их, 

4) придржавају се упутства Инсти-

тута за јавно здравство Републике Српске 

за организовање рада у зависности од дје-

латности коју обављају. 

5. До 01.02.2021. године ограничава 

се радно вријеме у периоду од 06:00 до 

22:00 часа: 

1) свим врстама угоститељских 

објеката за исхрану и пиће без обзира да 

ли послују самостално или у оквиру дру-

гих објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) 

2) приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.) 

6. До 01.02.2021.године, у периоду 

од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се 

продаја алкохолних пића свим привредним 

субјектима. 

7. До 01.02.2021. године дозвољава-

ју се такмичарске активности спортских 

организација и спортиста искључиво без 

присуства публике, уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера које је прописао 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Репу-

блике Српске. 

8. Субјекти који обављају регистро-

вану дјелатност дужни су да услове за 

обављање дјелатности прилагоде мјерама 

прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

9. Субјекти који пружају услуге из 

области угоститељства, умјетности и заба-

ве дужни су: 
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 1) организовати свој рад уз примје-

ну прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом 

на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз 

обавезно поштовање прописане физичке 

дистанце и  

 2) на улазу у објекат поставити оба-

вјештење о укупном броју лица која могу 

боравити у објекту у односу на његову 

површину. 

10. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за ја-

вно здравство Републике Српске“ 

11. Републички органи управе, 

органи јединица локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овла-

штења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на следећи начин: 

1) на улазу у службене просторије 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у просторијама 

органа, 

2) одржавати растојање у затворе-

ним просторима од најмање два метра, уз 

благовремено предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене и 

3) омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа до-

вољну заштиту запосленом и кориснику. 

12. Ступањем на снагу ове Наре-

дбе, ставља се ван снаге Наредба о оба-

везном спровођењу мјера за  реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) на територији општине 

Петрово, број 02-014-1-94-69/20 од 23.12.  

2020. године. 

13. Ова наредба ступа на снагу 

даном доношења а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-70/21 

Датум: 15.01.2021.  
_______________________________________________________ 

22. 

           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 опш-

тине Петрово за 2020. годину („Службени 

гласник општине Петрово“ број 10/19) и 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени 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 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 5.550,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 2.000,00 KM 

на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи (бруто) 

3.550,00 КМ период новембар 2020. годи-

не. 
        

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: 02-014-1-337/20 

Датум: 08.12.2020.  
_______________________________________________________ 

23. 

           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 доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  
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средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конта 416300-Остале дознаке 

пружаоцима услуга социјалне заштите 

корисника и првостепена стручна комисија 

14.500,00 КМ 

на конто 412234-Расходи за пошта-

нске услуге 400,00 КМ 

на конто 416100-Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 14.100,00 КМ период 

новембар 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: 02-014-1-339/20 

Датум: 16.12.2020.  
_______________________________________________________ 

24. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  ребаланса буџета 

општине Петрово за 2019. 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 доно-

си 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412800-Расходи за услуге 

одржавање јавних површина и заштите 

животне средине  6.132,00 КМ 

            на конто 412200-Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга                       

5.000,00 КМ 

            на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 100,00 КМ 

            на конто 412900-Остали некласифи-

ковани расходи 1.000,00 КМ 

            на конто 413900-Расходи по основу 

камата 32,00 КМ, период новембар 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: 02-014-1-340/20 

Датум: 17.12.2020.  
_______________________________________________________ 

25. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), 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 („Слу-

жбени 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 416100-Дознаке на име 

социјалне заштите  2.400,00 КМ                        

           на конто 412800-Расходи за услуге 

одржавање јавних површина и заштите жи-

вотне средине 2.400,00 КМ период нове-

мбар  2020. године. 

        

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука   ступа   на   снагу   наредног  
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дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-341/20 

Датум: 17.12.2020.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), 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 („Слу-

жбени 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 416100-Остале текуће 

дознаке 1.510,00 КМ                        

           на конто 412200- Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга1.500,00 КМ 

на конто 413900-Расходи по основу 

затезних камата 10,00 КМ период нове-

мбар  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: 02-014-1-345/20 

Датум: 29.12.2020.  
_______________________________________________________ 

27. 

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 доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 511300-Издаци за  набавку 

постројења и опреме 5.000,00 КМ 

на конто 511100-Издаци за изгра-

дњу и прибављање зграда и објеката                                                                     

5.000,00 КМ, период децембар 2020. годи-

не. 
        

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: 02-014-1-347/20 

Датум: 30.12.2020.  
_______________________________________________________ 

28. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

74. Статута општине Петрово («Службени 

гласник општине Петрово» број 8/17), a у 

складу са чланом 7. Уредбе Владе Репу-

блике Српске о условима и начину пла-

ћања готовим новцем („Службени гласник 

РС“ бр. 86/12), Начелник општине Петрово 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ 
 

Члан 1. 

        Благајнички максимум у главној 

благајни Трезора општине Петрово  износи 

1.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

        Ова  одлука  ће  се  примјењивати у  

2021. години. 
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Члан 3. 

        Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-1/21 

Датум: 04.01.2021.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16) , члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2020. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 10/19) и чла-

на 74. Статута општине („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник 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 380,00 КМ, како 

слиједи:                                                  

1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате  310,00 КМ 

на конто 411200- Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних при-

мања запослених 310,00 КМ 

2. са конта 412400-Расходи за мате-

ријал за посебне намјене 70,00 КМ 

на конто 412600-Расходи по основу 

путовања и смјештаја 70,00 КМ период де-

цембар 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: 02-014-1-2/21 

Датум: 04.01.2021.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2020. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 10/19) и чла-

на 74. Статута општине („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава СШЦ Петрово (организациони 

код 08150046), у износу од 800,00 КМ, 

како слиједи:  

          са конта 412200-Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних комуника-

ционих и транспортних услуга 600,00 КМ  

          са конта 412500-Расходи за текуће 

одржавање 100,00 КМ                             

          на конто 412700-Расходи за остале 

стручне услуге 700,00 КМ период деце-

мбар 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: 02-014-1-3/21 

Датум: 04.01.2021.  
_______________________________________________________ 

31. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38.став 

2. 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 Петрово до-

носи 
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О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конта 416119-Остале текуће до-

знаке пружаоцима услуга социјалне                                    

заштите 78,00 КМ 

на конто 412721-Расходи за осигу-

рање возила 78,00 КМ период јануар  2021. 

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: 02-014-1-5/21 

Датум: 12.01.2021.  
_______________________________________________________ 

32. 

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. 

1. Одобрава се реалокација буџе-

тских средстава општине Петрово (орга-

низациони код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100- Расходи за бруто 

плате 3.617,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада  

плата који се не рефундирају                                   

3.617,00 KM   

са конта 415200-Грантови у земљи                                                             

70,00  КМ 

на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање  40,00 КМ 

на конто 412900-Остали некласифи-

ковани расходи 30,00 КМ 

2. Одобрава се реалокација буџе-

тских средстава општине Петрово (орга-

низациони код 00380110), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

лате  1.869,00 КМ 

на конта 638100-Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти                                                        

1.869,00 КМ период децембар 2020. годи-

не. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука   ступа   на   снагу   наредног  

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-7/21 

Датум: 13.01.2021.  
_______________________________________________________ 

33. 

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 доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово како слиједи: 

1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 7.010,00 КМ (организациони код 

00380130) 

на конто 411100-Расходи за бруто  
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плате 7.010,00 КМ; (организациони код 

00380500) период децембар 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: 02-014-1-8/21 

Датум: 13.01.2021.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16) , члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2020. 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 СШЦ  Петрово  (организациони 

код 08150046), у износу од 200,00 КМ, 

како слиједи:   

          са конта 412431-Расходи за матери-

јал за потребе образовног процеса 200,00 

КМ 

          на конто 412938-Расходи за бруто 

накнаде за привремене и повремене по-

слове 200,00 КМ период децембар 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: 02-014-1-11/21 

Датум: 18.01.2021.  
_______________________________________________________ 

35. 

На основу члана 17. став (1) Закона 

о јавним 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 57. Статута општине Петрово- Пре-

чишћени текст („Сл. гласник општине Пе-

трово“, број 7/14), Начелник општине Пе-

трово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О измјени плана јавних набавки  

за 2020. годину 

 

Члан 1. 

У план јавних набавки за 2020. 

годину се уврштава: 

1. Јавна набавка радова путем отво-

реног поступка: „Асфалтирање дијела пута 

за гробље Поточани“. Процијењена врије-

дност јавне набавке (без укљученог ПДВ-

а) износи 25.393,16  КМ. Средства су обе-

збијеђена из буџета општине Петрово са 

конта број 511 231- Издаци за прибављање  

асфалтних путних праваца - пројекат „ма-

рка на марку“ 

2.  Јавна набавка услуга путем 

директног споразума: „Услуге надзора над 

изградњом моста на ријеци Спречи на путу 

Порјечина - Миричина“. Процијењена ври-

једност ове јавне набавке (без укљученог 

ПДВ-а) износи 3.076,92 КМ. Средства су 

обезбијеђена из буџета општине Петрово 

са конта број 412 790 – Расходи за стручне 

услуге.  

3.  Јавна набавка радова путем ди-

ректног споразума „Разгртање камена са 

чишћењем одводних канала на локалним 

путевима на територији општине Петро-

во“. Процијењена вриједност ове јавне на-

бавке (без укљученог ПДВ-а) износи 

5.982,90  КМ. Средства су обезбијеђена из 

буџета општине Петрово са конта број 412 

520 – Расходи за текуће одржавање оста-

лих грађевинских објеката (путеви и мо-

стови и остали грађевински објекти). 
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4. Јавна набавка услуга „Извоз си-

тног камена на локалним путевима на те-

риторији општине Петрово“. Процијењена 

вриједност ове јавне набавке (без укљу-

ченог ПДВ-а) износи 5.982,90  КМ. Сре-

дства су обезбијеђена из буџета општине 

Петрово са конта број 412 520 – Расходи за 

текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката (путеви и мостови и остали гра-

ђевински објекти). 

 

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: 02-014-7-159/20 

Датум: 10.09.2020.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 14. став (1) те чла-

на 18. став (1) Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке рoба: 

„Набавка угља за потребе Општинске 

управе Општине Петрово са услугом 

превоза“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка угља за по-

требе Општинске управе Општине Петро-

во са услугом превоза“ 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског захтјева, 

при чему је предвиђено склапање оквирног 

споразума, у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

осталим подзаконским актима из области 

јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 15.811,96 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 18.499,98 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су буџетом општине Петрово 

за 2020. годину, са конта 412 214 – Расхо-

ди по основу утрошка угља. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине Петрово и Општинска 

управа општине Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-192/20 

Датум: 03.11.2020.  
_______________________________________________________ 

37. 

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  добављача роба путем конкурентског 

позива: „Набавка угља за потребе Општи-

нске управе Општине Петрово са услугом 

превоза“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем конкуре-

нтског позива: „Набавка угља за потребе 

Општинске управе Општине Петрово са 

услугом превоза“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  
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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.,  

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 

19.11.2020. 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: 02-014-7-195/20 

Датум: 04.11.2020.  
_______________________________________________________ 

38. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 25. 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. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Реконструкција и измјена намјене по-

словног простора у установу за предшко-

лско васпитање и образовање – вртић“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Реконструкција и 

измјена намјене пословног простора у 

установу за предшколско васпитање и 

образовање – вртић“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем отвореног поступка у 

складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским 

актима из области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 109.120,66  КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку радова  из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета предјсе-

днице Републике Српске. 

 

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: 02-014-7-198/20 

Датум: 06.11.2020.  
_______________________________________________________ 

39. 

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: „Реконструкција и измјена намје-

не пословног простора у установу за 

предшколско васпитање и  

образовање – вртић“. 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 



Страна 20 - Број 1         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 19.01.2021. године 
 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем путем отво-

реног поступка: „Реконструкција и измјена 

намјене пословног простора у установу за 

предшколско васпитање и образовање – 

вртић“ 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. 

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 

30.11.2020. 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 „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.  

  

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-200/20 

Датум: 06.11.2020.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 25. 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. Ста-

тута 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: 

„Набавка моторног возила за прикупљање 

и одвоз кабастог комуналног отпада“ 

Члан 1. 

 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба „Набавка моторног во-

зила за прикупљање и одвоз кабастог ко-

муналног отпада“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем отвореног поступка 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 68.376,06 КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку роба  из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2020. годину,  са конта број 

511 313 – Издаци за набавку камиона за 

потребе ЈКП „Вода“ 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: 02-014-7-206/20 

Датум: 27.11.2020.  
_______________________________________________________ 

41. 

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 
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Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача роба путем отвореног посту-

пка: „Набавка моторног возила за прику-

пљање и одвоз кабастог комуналног 

отпада“ 

. 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем путем отво-

реног поступка: „Набавка моторног возила 

за прикупљање и одвоз кабастог кому-

налног отпада“ 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 

23.12.2020. 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: 02-014-7-208/20 

Датум: 27.11.2020.  
_______________________________________________________ 

 

 

42. 

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: „Штампање новогодишњег 

промотивног материјала“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке услуга: „Штампање новогоди-

шњег промотивног материјала“. 

 

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 3.333,33 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.900,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2020. годину, са конта број: 412 

731 – Расходи за услуге штампања, гра-

фичке обраде и слично. 

 

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  
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гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-211/20 

Датум: 18.12.2020.  
_______________________________________________________ 

43. 
На основу члана 69. став (2) тачка 

а), на основу члана 70., a у вези са чланом 

89. Закона о јавним набавкама Босне и Хе-

рцеговине („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 поништењу поступка јавне набавке ра-

дова путем отвореног поступка „Набавка 

моторног возила за прикупљање и одвоз 

кабастог комуналног отпада“ 

 

Члан 1. 

Поништава се поступак јавне наба-

вке радова путем отвореног поступка „На-

бавка моторног возила за прикупљање и 

одвоз кабастог комуналног отпада“ број 

02-014-7-207/20 од 27.11.2020. године. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке радова пу-

тем отвореног поступка „Набавка мотор-

ног возила за прикупљање и одвоз каба-

стог комуналног отпада“ број 02-014-7-

207/20 од 27.11.2020. године се поништава 

у складу са чланом 69. став (2) тачка а). 

Наиме у предметном поступку јавне наба-

вке није достављена ни једна понуда у 

одређеном крајњем року. Поступак јавне 

набавке радова радова путем отвореног по-

ступка „Набавка моторног возила за при-

купљање и одвоз кабастог комуналног 

отпада“ ће се поновити у најкраћем могу-

ћем законском року. 

ПОУКА  О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: У 

складу са чланом 94. став (1) Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

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

странке у поступку правне заштите жали-

лац, уговорни орган, одабрани понуђач и 

други привредни субјекти који имају пра-

вни 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 поје-

диначном праву из јавне набавке у односу 

на поступак. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-214/20 

Датум: 23.12.2020.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 

60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706. 
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