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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 11                            Петрово,  10.08.2021. године          Година: XXIX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

           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 (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

3.500,00 KM 

на конто 415233-Капитални гранто-

ви спортским и омладинским организа-

цијама и удружењима (Одред извиђача)                 

1.500,00 КМ 

на конто 415212-Текући грантови 

хуманитарним организацијама и удруже-

њима (ООЦК) 2.000,00 КМ (организаци-

они код 00380130),  период  јули  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: 02-014-1-164/21 

Датум: 13.07.2021.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

 
 

вези са чланом 43. став 1. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник 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                                                                      

1.060,00 KM 

на конто 487211-Трансфери ентите-

ту 850,00 КМ    

на конто 487411-Трансфери фондо-

вима обавезног социјалног осигурања        

210,00 КМ (организациони код 00380130),  

период  јули  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: 02-014-1-169/21 

Датум: 16.07.2021.  
_______________________________________________________ 

3. 

           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 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 
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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 510,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 412900-Остали некласифи-

ковани расходи  510,00 КМ 

на конто 511300-Издаци за опрему                                                        

510,00 КМ период јули  2021. годину. 
 

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: 02-014-1-170/21 

Датум: 16.07.2021.  
_______________________________________________________ 

4. 

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 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21 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 

00380500), у износу од 3.000,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 411100-Расходи за бруто 

плате 3.000,00 КМ  

на конто 638100- Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти 

 

3.000,00 КМ период  јуни 2021. 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: 02-014-1-172/21 

Датум: 20.07.2021.  
_______________________________________________________ 

5. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

вези са чланом 43. став 1. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  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                                                                      

600,00 KM 

на конто 487200-Трансфери ентите-

ту 600,00 КМ (организациони код 

00380130),  период  јули  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: 02-014-1-176/21 

Датум: 27.07.2021.  
_______________________________________________________ 
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6. 

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, 36/19 и 61/21), 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 и уградња завјеса у дјечијем 

вртићу у Петрову“ 

  

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне роба путем директног споразума: „На-

бавка и уградња завјеса у дјечијем вртићу 

у Петрову“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.196,58 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 1.400,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су  из буџета општине Петро-

во за 2021. годину, са конта број: 511 361 – 

Издаци за набавку опреме за намјештај 

образовних, научних и културних уста-

нова.  
 

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: 02-014-7-58/21 

Датум: 13.07.2021.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. 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 

радова: „Асфалтирање путних праваца на 

територији општине Петрово по пројекту 

марка на марку“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Асфалтирање пу-

тних праваца на територији општине Пе-

трово по пројекту марка на марку“. 

 

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 59.670,08  КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку радова  из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2021. годину,  са конта 511 

131 –  Издаци за прибављање асфалтних 

путних праваца - пројекат „марка на ма-

рку“. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
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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: 02-014-7-64/21 

Датум: 16.07.2021.  
_______________________________________________________ 

8. 

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, 36/19 и 61/21), те члана 74. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка суђа за дјечији вртић у Петрову“ 

  

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне роба путем директног споразума: 

„Набавка суђа за дјечији вртић у Петрову“. 

 

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 4.871,79  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 5.700,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2021. годину, са конта број: 511 361 – 

Издаци за набавку опреме за намјештај 

образовних, научних и културних уста-

нова.  

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује  

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово 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: 02-014-7-62/21 

Датум: 13.07.2021.  
_______________________________________________________ 

9. 

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, 36/19 и 61/21), 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: 

„Набавкa постељине за дјечији вртић у 

Петрову“ 

  

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне роба путем директног споразума: 

„Набавкa постељине за дјечији вртић у 

Петрову“. 

 

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 3.504,27 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 4.100,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2021. годину, са конта број: 511 361 – 
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Издаци за набавку опреме за намјештај 

образовних, научних и културних уста-

нова.  
 

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: 02-014-7-60/21 

Датум: 13.07.2021.  
_______________________________________________________ 

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 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 92-

1/21 од 14.07.2021. 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 од 15.07.2021. 

до 29.07.2021 године  забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама 

већим од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 

већим од 70 лица  

2. Од 15.07.2021. до 29.07.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пери- 

оду од 06:00 до 24:00 часа: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта за исхрану и пиће укључујући објекте 

који послују самостално или у оквиру дру-

гих објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) 

- приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, то-

мболе и др.)  

3. Изузетно од тачке 2. прве алинеје 

ове Наредбе од 16.07.2021. до 29.07.2021. 

године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа 

наредног дана, дозвољава се рад ноћним 

клубовима, уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

4. Од 15.07.2021. године у периоду 

од 06:00 до 24:00 часа а изузетно од тачке 

1., прве алинеје ове  Наредбе, дозвољавају 

се: 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство    

публике  и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ  „Института за 

јавно здравство Републике Српске“  

 - организација културних манифе-

стација на отвореном уз строго придржа-

вање мјера прописаних од стране ЈЗУ  

„Института за јавно здравство  Републике 

Српске“  

5. Дозвољене активности из ове На-

редбе спроводе се уз пуну одговорност 

организатора уз строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике  Српске“. 

6. Обавезују се грађани да у за-

твореном простору носе заштитну маску 

(прекривена уста, нос и брада), да се при-

државају заштитне мјере физичког  расто-

јања од два метра како у затвореном  тако 

и на отвореном простору те да се при-

државају упутстава „Института за јавно 

здравство Републике Српске“ за боравак у 

затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се  обавља. 

7. Од обавезе ношења заштитне ма-

ске су изузета: 

1) дјеца млађа од седам година жи-

вота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
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3) лица која обављају физичку спо-

ртску и рекреативну активност у оквиру 

спортских објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати фи-

зичко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се продајни објекти да 

одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 4. овог 

закључка са посебном пажњом на огра-

ничење броја лица у објекту у зависности 

од површине укупног простора објекта. 

10. Обавезују се правна лица, пре-

дузетници и физичка лица који у ди-

ректном контакту пружају услуге грађа-

нима 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 дјел-

атности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћи-

вања пружања услуге у случају непри-

државања мјера 

11. Субјекти који обављају реги-

стровану 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. 

12. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

13. Субјекти који пружају услуге 

грађанима дужни су: 

- организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство 

Републике Српске“ 

 - на улазу у објекат поставити оба-

вјештење о укупном броју лица која могу 

боравити у односу на његову површину 

14. 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: 

-на улазу у службене просторије 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у просторијама 

органа, 

-одржавати растојање у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз бла-

говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа 

довољну заштиту запосленом и кориснику. 

15. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Пе-

трово, број 02-014-1-94-85/21 од 01.07. 

2021. године. 

16. Ова Наредба ступа на снагу 

15.07.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-86/21 

Датум: 15.07.2021.  
_______________________________________________________ 

11. 

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 82. 

став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“,  

број 97/16 и 36/19), члана 87. став 3. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 8/17) и За-

кључка о измјени Закључка о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 93-

12/21 од 21.07.2021. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 
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против вируса корона, Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

о измјени Наредбе о обавезном спровође-

њу  мјера  за  реаговање  на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-

19) на територији општине Петрово 
 

1. У Наредби о обавезном спрово-

ђењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-

19) на територији општине Петрово, број 

02-014-1-94-86/21 од 15.07.2021. године, 

тачка 4. мијења се и гласи: 

„4. Од 23.07.2021. године у периоду 

од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а изу-

зетно од тачке 1. алинеје прве ове наредбе, 

дозвољавају се: 

 - такмичарске активности спор-

тских организација и спортиста уз при-

суство публике и уз строго придржавање 

мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“, 

 - организација културних и тради-

ционалних манифестација и фестивала на 

отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

2. Ова Наредба ступа на снагу да-

ном доношења а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-87/21 

Датум: 22.07.2021.  
_______________________________________________________ 
 12. 

 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. За-

кона о локалној самоуправи („Службени 

гласник 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 94-

1/21 од 28.07.2021. 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 

вируса корона SARS-COV-2 од 29.07.2021. 

до 16.08.2021.године  забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама 

већим од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 

већим од 70 лица  

2. Од 29.07.2021. до 16.08.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пе-

риоду од 06:00 до 24:00 часа: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта за исхрану и пиће укључујући објекте 

који послују самостално или у оквиру дру-

гих објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) 

-приређивачима игара на срећу 

(кладионице,аутомат клубови, казина, 

томболе и др.)  

3. Изузетно од тачке 2. прве алинеје 

ове Наредбе од 29.07.2021. до 16.08.2021. 

године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа 

наредног дана, дозвољава се рад ноћним 

клубовима, уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

4. Од 29.07.2021.године у периоду 

од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а 

изузетно од тачке 1., прве алинеје ове  

Наредбе, дозвољавају се: 

- такмичарске активности спор-

тских организација и спортиста уз прису-

ство  публике  и уз строго придржавање 

мјера прописаних од стране ЈЗУ  „Инсти-

тута за јавно здравство Републике Српске“  

- организација културних манифе-

стација на отвореном уз строго придр-

жавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  

„Института за јавно здравство  Републике 

Српске“  

5. Дозвољене активности из ове На-

редбе спроводе се уз пуну одговорност 

организатора уз строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике  Српске“ . 

6.  Обавезују се грађани да у затво-

реном простору носе заштитну маску 
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(прекривена уста, нос и брада), да се 

придржавају заштитне мјере физичког  ра-

стојања од два метра како у затвореном 

тако и на отвореном простору те да се 

придржавају упутстава „Института за ја-

вно здравство Републике Српске“ за 

боравак у затвореном простору, у зави-

сности од дјелатности која се обавља. 

7. Од обавезе ношења заштитне 

маске су изузета: 

1) дјеца млађа од седам година жи-

вота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку 

спортску и рекреативну активност у окви-

ру спортских објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати физи-

чко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се продајни објекти да 

одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 4. овог 

закључка са посебном пажњом на огра-

ничење броја лица у објекту у зависности 

од површине укупног простора објекта. 

10. Обавезују се правна лица, пре-

дузетници и физичка лица који у ди-

ректном контакту пружају услуге грађа-

нима 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 дјел-

атности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћи-

вања пружања услуге у случају непри-

државања мјера 

11. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност дужни су да услове за 

обављање дјелатности прилагоде мјерама 

прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширењаCOVID-19 бо-

лести на радном мјесту. 

12. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

13. Субјекти који пружају услуге 

грађанима дужни су: 

- организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство 

Републике Српске“ 

- на улазу у објекат поставити 

обавјештење о укупном броју лица која 

могу боравити у односу на његову по-

вршину 

14. Републички органи управе, ор-

гани јединица локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овла-

штења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на следећи начин: 

-на улазу у службене просторије 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у просторијама 

органа, 

-одржавати растојање у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз бла-

говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе уз  обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа 

довољну заштиту запосленом и кориснику. 

15.Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за  реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Петро-

во, број 02-014-1-94-86/21 од 15.07.2021. 

године и број 02-014-1-94-87/21 од 22.07. 

2021. године 

16. Ова Наредба ступа на снагу 

29.07.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 
       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
 

Број: 02-014-1-94-88/21 

Датум: 29.07.2021.  
_______________________________________________________ 
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 13. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. 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, 36/19), те члана  

57. Статута општине Петрово („Сл. гла-

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

лник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

o измјени плана јавних набавки за  

2021. годину 

 

Члан 1. 

У план јавних набавки за 2021. го-

дину се уврштава следећa јавнa набавкa: 

1. Јавна набавка радова путем пре-

говарачког поступка без објаве обавје-

штења: „Додатни радови на реконстру-

кцији и измјени намјене пословног про-

стора у установу за предшколско васпи-

тање и образовање – вртић“. Процијењена 

вриједност ове јавне набавке износи 

15.276,40  КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-ом 

процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи  17.873,38 КМ. Средства за набавку  

обезбијеђена су у складу са буџетом 

Општине Петрово за 2021. годину, на  

конту број: 511 227 -  Издаци за адаптацију 

пословног простора за дјечији вртић Пе-

трово. 

2. Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: „Набавка саобраћајних 

знакова“. Процијењена вриједност ове на-

бавке износи 1.709,40 КМ, док са ПДВ-ом 

процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 2.000,00 КМ. Средства за набавку  

обезбијеђена су у складу са буџетом 

Општине Петрово за 2021. годину, на  ко-

нту број: 412 521 – Расходи за текуће одр-

жавање објеката друмског саобраћаја. 

 

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: 02-014-7-45/21 

Датум: 02.06.2021.  
_______________________________________________________ 

 14. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. 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, 36/19 и 61/21), те 

члана 57. Статута општине Петрово („Сл. 

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

челник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О измјени плана јавних набавки  

за 2021. годину 

 

Члан 1. 

У план јавних набавки за 2021. го-

дину се уврштава следећa јавнa набавкa: 

1. Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: роба: „Набавка играчки 

за дјечији вртић у Петрову“. Процијењена 

вриједност ове јавне набавке износи 

2.735,04 КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-ом 

процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 3.200,00 КМ. Средства за набавку 

из члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена су  из 

буџета општине Петрово за 2021. годину, 

са конта број: 511 361 – Издаци за набавку 

опреме за намјештај образовних, научних 

и културних установа. 

2.  Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: „Набавка и уградња за-

вјеса у дјечијем вртићу у Петрову“. Про-

цијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 1.196,58 КМ без ПДВ-а, док са 

ПДВ-ом процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.400,00  КМ. Средства за 

набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

јеђена су  из буџета општине Петрово за 

2021. годину, са конта број: 511 361 – 

Издаци за набавку опреме за намјештај 

образовних, научних и културних уста-

нова. 

3.    Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: „Набавкa постељине за 

дјечији вртић у Петрову“ Процијењена 

вриједност ове јавне набавке износи 

3.504,27 КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-ом 

процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 4.100,00  КМ. Средства за набавку 

из члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена су  из 

буџета општине Петрово за 2021.годину, 

са конта број: 511 361 – Издаци за набавку 
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опреме за намјештај образовних, научних 

и културних установа. 

4. Јавна набавка радова путем отво-

реног поступка: „Асфалтирање путних 

праваца на територији општине Петрово 

по пројекту марка на марку“. Процијењена 

вриједност ове јавне набавке износи 

59.670,08 КМ без ПДВ-а. Средства за на-

бавку радова из члана 1. ове Одлуке  обе-

збијеђена су  из буџета општине Петрово 

за 2021. годину,  са конта 511 131 –  Изда-

ци за прибављање асфалтних путних пра-

ваца  - пројекат „марка на марку“.  

5.    Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: „Набавка заштитних фо-

лија за дјечији вртић у Петрову“. Проци-

јењена вриједност ове јавне набавке изно-

си 427,35  КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-ом 

процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 500,00  КМ. Средства за набавку из 

члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена су  из 

буџета општине Петрово за 2021.годину, 

са конта број: 511 361 – Издаци за набавку 

опреме за намјештај образовних, научних 

и културних установа. 

6. Јавна набавка роба путем ко-

нкурентског позива: „Набавкa намјештаја 

за дјечији вртић у Петрову“. Процијењена 

вриједност ове јавне набавке износи 

11.403,00  КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-ом 

процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 13.341,51 КМ. Средства за набавку 

роба из члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена 

су из буџета општине Петрово за 2021. 

годину, са конта број: 511 361 – Издаци за 

набавку опреме за намјештај образовних, 

научних и културних установа. 

7. Јавна набавка роба путем конку-

рентског позива: „Набавкa опреме за ку-

хињу дјечијег вртића у Петрову“. Проци-

јењена вриједност ове јавне набавке изно-

си 20.594,70 КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-

ом процијењена вриједност ове јавне на-

бавке износи 24.095,79 КМ. Средства за 

набавку роба из члана 1. ове Одлуке  обе-

збијеђена су  из буџета општине Петрово 

за 2021. годину, са конта број: 511 361 – 

Издаци за набавку опреме за намјештај 

образовних, научних и културних уста-

нова. 

8. Јавна набавка радова путем ко-

нкурентског позива: „Изградња наткриве-

не терасе дјечијег вртића у Петрову“. Про-

цијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 17.912,65 без ПДВ-а, док са ПДВ-

ом процијењена вриједност ове јавне на-

бавке износи 20.957,80 КМ. Средства за 

набавку радова из члана 1. ове oдлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2021. годину, са конта број: 511 

227 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију осталих по-

словних објеката. 

 

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: 02-014-7-56/21 

Датум: 08.07.2021.  
_______________________________________________________ 
 15. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

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

челник 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 наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача рaдова путем путем 

отвореног 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 Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.техн. 
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3. Мирјана Арсенић, дипл.екон., 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

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 

06.08.2021. 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: 02-014-7-66/21 

Датум: 16.07.2021.  
_______________________________________________________ 
 16. 

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), 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: 

„Набавка заштитних фолија за дјечији 

вртић у Петрову“ 
  

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне роба путем директног споразума: 

„Набавка заштитних фолија за дјечији 

вртић у Петрову“. 

 

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 427,35  КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 500,00  КМ. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

јеђена су  из буџета општине Петрово за 

2021. годину, са конта број: 511 361 – 

Издаци за набавку опреме за намјештај 

образовних, научних и културних уста-

нова.  
 

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: 02-014-7-67/21 

Датум: 26.07.2021.  
_______________________________________________________ 
 17. 

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, 36/19 и 61/21), 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 

рaдова: „Изградња наткривене терасе 

дјечијег вртића у Петрову“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја- 
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вне набавке радова: „Изградња наткривене 

терасе дјечијег вртића у Петрову“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће се путем конкурентског позива, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), те осталим по-

дзаконским актима из области јавних на-

бавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 17.912,65 без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 20.957,80 КМ. Сре-

дства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2021. годину, са конта број: 

511 227 – Издаци за инвестиционо одржа-

вање, реконструкцију и адаптацију осталих 

пословних објеката. 

 

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: 02-014-7-72/21 

Датум: 29.07.2021.  
_______________________________________________________   

 18. 

 

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, 36/19 и 61/21), 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: 

„Набавкa намјештаја за дјечији вртић у 

Петрову“. 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке роба: „Набавкa намјештаја за 

дјечији вртић у Петрову“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14), те оста-

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 11.403,00  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 13.341,51 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2021. годину, са конта број: 511 

361 – Издаци за набавку опреме за на-

мјештај образовних, научних и културних 

установа. 

 

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: 02-014-7-76/21 

Датум: 29.07.2021.  
_______________________________________________________   

 19. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник  БиХ“,  број  39/14),  сходно члану 59. 
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Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

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

челник општине Петрово,  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење  процедуре  избора  најпово-

љнијег   извођача  радова  путем конку-

рентског позива „Изградња наткривене 

терасе дјечијег вртића у Петрову“ број  

02-014-7-73/21  од  29.07.2021.године 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпо-во-

љнијег извођача радова путем путем ко-

нкурентског позива „Изградња наткривене 

терасе дјечијег вртића у Петрову“ број 02-

014-7-73/21 од 29.07.2021. године у следе-

ћем 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. Мирјана Арсенић, дипл.екон.  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон., члан  

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 

09.08.2021. 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: 02-014-7-75/21 

Датум: 29.07.2021.  
_______________________________________________________   

 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, 36/19 и 61/21), 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 роба  путем конкурентског 

позива „Набавкa опреме за кухињу дје-

чијег вртића у Петрову“ број 02-014-7-

81/21  од  29.07.2021. године 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег извођача роба путем путем конку-

рентског позива „Набавкa опреме за ку-

хињу дјечијег вртића у Петрову“ у сле-

дећем 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.  Мирјана Арсенић, дипл.екон.  

Замјенски члан: Весна Петровић, ди-

пл.екон., члан  

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. 
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III 

Отварање понуда ће се извршити 

09.08.2021. године у 10:15 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: 02-014-7-79/21 

Датум: 29.07.2021.  
_______________________________________________________   

 21. 

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, 36/19 и 61/21), 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:  

„Набавкa опреме за кухињу дјечијег 

вртића у Петрову“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавкa опреме за 

кухињу дјечијег вртића у Петрову“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14), те оста-

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 20.594,70  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 24.095,79 КМ. 

Средства за набавку роба из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2021. годину, са конта број: 

511 361 – Издаци за набавку опреме за 

намјештај образовних, научних и култу-

рних установа. 
 

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: 02-014-7-80/21 

Датум: 29.07.2021.  
_______________________________________________________   

 22. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 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 роба  путем конкурентског 

позива „Набавкa намјештаја за дјечији 

вртић у Петрову“ број 02-014-7-77/21   

од  29.07.2021. године 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег извођача роба путем  конкуре-

нтског позива „Набавкa намјештаја за дје-

чији вртић у Петрову“ број 02-014-7-77/21  

од  29.07.2021. године  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.  Мирјана Арсенић, дипл.екон.  
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Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон., члан  

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 

09.08.2021. године у 09:45 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: 02-014-7-83/21 

Датум: 29.07.2021.  
_______________________________________________________ 

  23. 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21 ), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

O измјени тендерска документација 

у поступку јавне набавке радова „Изгра-

дња наткривене терасе дјечијег вртића у 

Петрову“ број 02-014-7-73/21 од 29.07. 

2021. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Мијења се тендерска документација 

у поступку јавне набавке радова „Изгра-

дња наткривене терасе дјечијег вртића у 

Петрову“ број 02-014-7-73/21 од  29.07. 

2021. године. у тачки 8. Остали услови за 

учешће на страни 3. тендерске доку-

ментације у предметном поступку јавне 

набавке. 

Тачка 8. Остали услови за учешће, у 

предметној тендерској документацији,  је 

гласила 
 

“ 8.Остали услови за учешће 
 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), 

изабрани понуђач је дужан доставити 

посебну изјаву или потврду надлежног 

органа којом се доказује његово право да 

обавља професионалну дјелатност, која је 

у вези са предметом набавке. Доказ 

испуњавања овог услова је актуелни су-

дски извод или рјешење о регистрацији 

за обављање професионалне дјелатно-

сти, или еквивалнтни документ издан од 

стране надлежног органа, чију копију је 

потребно уз понуду да доставе сви пону-

ђачи. Изабрани понуђач је дужан до-

ставити оргинал или код надлежног 

органа овјерену копију у року од 5 дана, 

од дана запримања обавјештења о резу-

лтатима овог поступка јавне набавке. 

Докази које доставља изабрани понуђач не 

могу бити старији од три мјесеца. Уколико 

понуду доставља група понуђача, сви чла-

нови групе појединачно морају бити реги-

стровани за обављање дјелатности која је 

предмет набавке или за дио предмета 

набавке. Уколико понуду доставља група 

понуђача, сви чланови групе заједно мо-

рају бити регистровани за обављање дјела-

тности која је предмет набавке или за дио 

предмета набавке. 
 

Уколико понуду доставља група 

понуђача, сви чланови групе заједно мо-

рају бити регистровани за оба“. 
 

Изменом тендерске документације 

у предметном поступку јавне набавке та-

чка 8. Остали услови за учешће сада гласи: 
 

„8.Остали услови за учешће 
 

У складу са чланом 46. Закона о ја-

вним набавкама Босне и Хрцеговине (Слу-

жбени гласник БиХ број: 39/14), изабрани 

понуђач је дужан доставити посебну изјаву 

или потврду надлежног органа којом се 

доказује његово право да обавља профе-

сионалну дјелатност, која је у вези са пре-
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дметом набавке. Доказ испуњавања овог 

услова је актуелни судски извод или рје-

шење о регистрацији за обављање про-

фесионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити  овјере-

ну копију, једног од горе поменутих до-

кумената, у року од 5 дана, од дана 

запримања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке. Уколико 

понуду доставља група понуђача, сви чла-

нови групе појединачно морају бити реги-

стровани за обављање дјелатности која је 

предмет набавке или за дио предмета 

набавке. Уколико понуду доставља група 

понуђача, сви чланови групе заједно мо-

рају бити регистровани за обављање дје-

латности која је предмет набавке или за 

дио предмета набавке. 
 

Уколико понуду доставља група по-

нуђача, сви чланови групе заједно морају 

бити регистровани за оба“  
 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

одлучено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  
 

ПОУКА  О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ: 

У складу са чланом 101. став (1) 

тачка б) против овог Рјешења Уговорног 

органа може се изјавити жалба Уговорном 

органу, најкасније 10 дана од дана преузи-

мања тендерске документације. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-85/21 

Датум: 30.07.2021.  
_______________________________________________________ 

  24. 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17), Начелник општине Петрово,  доноси 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

O измјени тендерска документација 

у поступку јавне набавке набавке роба 

„Набавкa опреме за кухињу дјечијег 

вртића у Петрову“ број 02-014-7-81/21  од  

29.07.2021.године 

О б р а з л о ж е њ е 

Мијења се тендерска документација 

у поступку јавне набавке набавке роба 

„Набавкa опреме за кухињу дјечијег врти-

ћа у Петрову“ број 02-014-7-81/21  од  

29.07.2021. године у тачки 8. Остали усло-

ви за учешће на страни 3. тендерске доку-

ментације у предметном поступку јавне 

набавке. 

Тачка 8. Остали услови за учешће, у 

предметној тендерској документацији, је 

гласила 
 

“ 8. Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о ја-

вним набавкама Босне и Хрцеговине (Слу-

жбени гласник БиХ број: 39/14 ), изабрани 

понуђач је дужан доставити посебну изјаву 

или потврду надлежног органа којом се до-

казује његово право да обавља професи-

оналну дјелатност, која је у вези са пре-

дметом набавке. Доказ испуњавања овог 

услова је актуелни судски извод или рје-

шење о регистрацији за обављање про-

фесионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране на-

длежног органа, чију копију је потребно 
уз понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити орги-

нал или код надлежног органа овјерену 

копију у року од 5 дана, од дана за-

примања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке. Докази које 

доставља изабрани понуђач не могу бити 

старији од три мјесеца. Уколико понуду 

доставља група понуђача, сви чланови гру-

пе појединачно морају бити регистровани 

за обављање дјелатности која је предмет 

набавке или за дио предмета набавке. Уко-

лико понуду доставља група понуђача, сви 

чланови групе заједно морају бити реги-

стровани за обављање дјелатности која је 

предмет набавке или за дио предмета на-

бавке. 

Уколико понуду доставља група по- 

нуђача, сви чланови групе заједно морају 

 

 



Страна 17 - Број 11    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 10.08.2021. године 
 

бити регистровани за оба“. 

Изменом тендерске документације 

у предметном поступку јавне набавке та-

чка 8. Остали услови за учешће сада гласи: 
 

„8.Остали услови за учешће 
 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), 

изабрани понуђач је дужан доставити по-

себну изјаву или потврду надлежног орга-

на којом се доказује његово право да оба-

вља професионалну дјелатност, која је у 

вези са предметом набавке. Доказ испу-

њавања овог услова је актуелни судски 

извод или рјешење о регистрацији за 

обављање професионалне дјелатности, 

или еквивалнтни документ издан од 

стране надлежног органа, чију копију је 

потребно уз понуду да доставе сви по-

нуђачи. Изабрани понуђач је дужан до-

ставити овјерену копију, једног од горе 

поменутих докумената,  у року од 5 дана, 

од дана запримања обавјештења о ре-

зултатима овог поступка јавне набавке. 

Уколико понуду доставља група понуђача, 

сви чланови групе појединачно морају би-

ти регистровани за обављање дјелатности 

која је предмет набавке или за дио пре-

дмета набавке. Уколико понуду доставља 

група понуђача, сви чланови групе заједно 

морају бити регистровани за обављање 

дјелатности која је предмет набавке или за 

дио предмета набавке. 
 

Уколико понуду доставља група по-

нуђача, сви чланови групе заједно морају 

бити регистровани за оба“  
 

На основу члана 53. став (6) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

одлучено је као у деспозитиву овог рје-

шења.  

ПОУКА  О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

У складу са чланом 101. став (1) 

тачка б) против овог Рјешења Уговорног 

органа може се изјавити жалба Уговорном 

органу, најкасније 10 дана од дана преузи-

мања тендерске документације. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-86/21 

Датум: 30.07.2021.  
_______________________________________________________ 

  25. 

На основу члана 53. став (6) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

O измјени и допуни тендерске доку-

ментација у поступку јавне набавке роба 

„Набавкa намјештаја за дјечији вртић у 

Петрову“ број 02-014-7-77/21 од  29.07. 

2021. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Измјењује се и допуњује тендерска 

документација у поступку јавне набавке 

роба „Набавкa намјештаја за дјечији вртић 

у Петрову“ број 02-014-7-77/21 од 29.07. 

2021. године у тачки 8. Остали услови за 

учешће на страни 3. тендерске докуме-

нтације у предметном поступку јавне на-

бавке. 

 

1. Тачка 8. Остали услови за уче-

шће, у предметној тендерској документа-

цији,  је гласила 

 

„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа ко-

јом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Изабра-

ни понуђач је дужан доставити  овјерену 

копију, једног од горе поменутих доку-

мената, у року од 5 дана, од дана за-

примања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке. Уколико 

понуду доставља група понуђача, сви 

чланови групе појединачно морају бити 
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регистровани за обављање дјелатности 

која је предмет набавке или за дио пре-

дмета набавке. Уколико понуду доставља 

група понуђача, сви чланови групе заједно 

морају бити регистровани за обављање 

дјелатности која је предмет набавке или за 

дио предмета набавке.  
 

Уколико понуду доставља група по-

нуђача, сви чланови групе заједно морају 

бити регистровани за оба“  
 

  Измјеном и допуном тендерске 

документације тачка 8. Остали услови за 

учешће, предметне тендерске документа-

ције, она сада гласи: 
 

„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа ко-

јом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити  овје-

рену копију, једног од горе поменутих 

докумената, у року од 5 дана, од дана 

запримања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке.  

 

У складу са чланом 52. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14) сви понуђачи су дужни 

доставити  изјаву о испуњености услова из 

члана 52. Закона о јавним набавкама 

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

овјерену од стране надлежног органа. 

Изјава не смије бити старија од 15 дана од 

дана предаје понуде. 
 

Уколико понуду доставља група 

понуђача, она као цјелина мора испунити 

услове који се тичу техничко професи-

оналне способности, што значи да група 

понуђача може кумулативно испуњавати 

постављене услове и доставити доку-

ментацију којом доказују испуњавање пос-

тављених услова. 
 

Група понуђача која жели уче-

ствовати у овом  поступку јавне набавке 

дужна је доставити оргинал или овјерену 

копију правног акта о удруживању у групу 

понуђача ради учешћа у поступку јавне 

набавке. Наведени правни акт мора садр-

жавати: ко су чланови групе понуђача са 

тачним идентификационим елементима; ко 

има право иступа, представљања и овла-

штење за потписивање уговора у име групе 

понуђача као и утврђену солидарну одго-

ворност између чланова групе понуђача за 

обавезе које преузима група понуђача.  

Уколико се понуђач одлучио да 

учествује на тендеру као члан групе по-

нуђача, не може учествовати и самостално 

са својом понудом у истом тендеру, нити 

као члан друге групе понуђача, односно 

поступање супротно захтјеву уговорног 

органа ће имати за посљедицу одбијање 

свих понуда у којима је тај понуђач уче-

ствовао. 

Група понуђача не мора основати 

ново правно лице да би учествовала у овом 

поступку јавне набавке.“  
 

2. Тачка 9. Садржај понуде и на-

чин припреме понуде, на страни 3. и 

страни 4. предметне тендерске документа-

ције је гласила: 

 

„9. Садржај понуде и начин при-

преме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом 

документацијом припрема на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини, 

на латиничном или ћирилићном писму. 

При припреми понуде понуђач се мора 

придржавати захтјева и услова из те-

ндерске документације. Понуђач не смије 

мијењати или надопуњавати текст тенде-

рске документације.  
 

Понуда мора садржавати најмање: 

1) Списак документације која чи-

ни понуду 

2) Образац за понуду;  

3) Образац за цијену понуде – ро-

бе; 

4) Копију рјешења о регистрацији 

или копију актуелног судског извода ко- 
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јим се доказује право понуђача да оба-

вља професионалну дјелатност у вези са 

предметом набавке  

5) Изјаву о подуговарању, овјере-

ну од стране понуђача; 

6) Осталу документацију захтје-

вану овом тендерском документацијом.“ 
 

Измјеном и допуном тендерске доку-

ментације у предметном поступку јавне 

набавке Тачка  9. Садржај понуде и на-

чин припреме понуде сада гласи: 

„9. Садржај понуде и начин при-

преме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом 

документацијом припрема на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини, 

на латиничном или ћирилићном писму. 

При припреми понуде понуђач се мора 

придржавати захтјева и услова из те-

ндерске документације. Понуђач не смије 

мијењати или надопуњавати текст тендер-

ске документације.  
 

Понуда мора садржавати најмање: 

1) Списак документације која чи-

ни понуду 

2) Образац за понуду;  

3) Образац за цијену понуде – ро-

бе; 

4) Копију рјешења о регистрацији 

или копију актуелног судског извода ко-

јим се доказује право понуђача да оба-

вља професионалну дјелатност у вези са 

предметом набавке  

5) Изјаву о подуговарању, овјере-

ну од стране понуђача; 

6) Изјава по члану 52. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14), овјерена од стране 

надлежног органа; 

7) Осталу документацију захтје-

вану овом тендерском документацијом.“ 
 

3. На страни 10. предметне тендер-

ске документације пасус ПРИЛОЗИ је гла-

сио: 

„ПРИЛОЗИ: 

1. Образац за понуду  

2. Образац за цијену понуде – робе 

3. Техничка спецификација 

4. Овлаштење за заступање и учешће 

на јавном отварању понуда 

5. Нацрт уговора“ 

Допуном предметне тендерске доку-

ментације на страни 10. пасус ПРИЛОЗИ 

сада гласи: 

„ПРИЛОЗИ: 

1. Образац за понуду  

2. Образац за цијену понуде – робе 

3. Техничка спецификација 

4. Овлаштење за заступање и учешће 

на јавном отварању понуда 

5. Нацрт уговора 

6. Изјава по члану 52. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник БиХ 

“ број: 39/14).“ 
 

4. Допуном тендерске документације 

у предметном поступку јавне набавке се 

додаје страна 39. у предметној тендерској 

документацији и она сада гласи: 

 

„ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, ниже потписани ____________________ 

(Име и презиме), са личном картом број: 

______________ издатом од ____________, 

у својству представника привредног дру-

штва или обрта или сродне дјелатности 

_____________________________________ 

(Навести положај, назив привредног дру-

штва или обрта или сродне дјелатности), 

ИД број: ____________________, чије сје-

диште се налази у ____________________ 

(Град/општина), на адреси _____________ 

(Улица и број), као кандидат/понуђачу 

поступку јавне набавке ________________ 

(Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни 

орган  _______________________________ 

(Навести тачан назив уговорног органа), за 

који је објављено обавјештење о јавној 

набавци (ако је објављено обавјештење) 

број: ____________________ у „Службе-

ном гласнику БиХ“ број: ____________, а у 

складу са чланом 52. став (2)  Закона о ја-

вним набавкама под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Нисам понудио мито ни једном 

лицу укљученом у процес јавне набавке, у 

било којој фази процеса јавне набавке.  

2. Нисам дао, нити обећао дар, или 

неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу, 

укључујући и страно службено лице или 



Страна 20 - Број 11    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 10.08.2021. године 
 

међународног службеника, у циљу обавља-

ња у оквиру службеног овлашћења, радње 

које не би требало да изврши, или се су-

здржава од вршења дјела које треба извр-

шити он, или неко тко посредује при та-

квом подмићивању службеног или одго-

ворног лица.  

3. Нисам дао или обећао дар или 

неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу 

укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу да  оба-

ви у оквиру свог службеног овлаштења, 

радње које би требало да обавља, или се 

суздржава од обављања радњи, које не 

треба извршити.  

4. Нисам био укључен у било какве 

активности које за циљ имају корупцију у 

јавним набавкама.  

5. Нисам учествовао у било каквој 

радњи која је за циљ имала корупцију у 

току предмета поступка јавне набавке.  

Давањем ове изјаве, свјестан сам  

кривичне одговорности предвиђене за кри-

вичн дјело давање мита и друга  кривична 

дјела против службене и друге одговорне 

дужности утврђене у кривичним законима 

Босне и Херцеговине.  

 

Изјаву дао: 

___________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

___________________ 

Потпис и печат надлежног органа: 

________________  „ 

 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

одлучено је као у деспозитиву овог рје-

шења.  

ПОУКА  О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

У складу са чланом 101. став (1) 

тачка б) против овог Рјешења Уговорног 

органа може се изјавити жалба Уговорном 

органу, најкасније 10 дана од дана преузи-

мања тендерске документације. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-89/21 

Датум: 02.08.2021.  
_______________________________________________________ 

  

 26. 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

O измјени и допуни тендерске доку-

ментација у поступку јавне набавке радова 

„Изградња наткривене терасе дјечијег 

вртића у Петрову“ број 02-014-7-73/21  од  

29.07.2021. године 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Измјењује се и допуњује тендерска 

документација у поступку јавне набавке 

радова „Изградња наткривене терасе дје-

чијег вртића у Петрову“ број 02-014-7-

73/21 од 29.07.2021. године у тачки 8. 

Остали услови за учешће на страни 3. 

тендерске документације у предметном 

поступку јавне набавке. 
 

1. Тачка 8. Остали услови за уче-

шће, у предметној тендерској документа-

цији,  је гласила 

 

„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа 

којом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити  овјере-

ну копију, једног од горе поменутих до-

кумената,  у року од 5 дана, од дана за-

примања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке. Уколико 

понуду доставља група понуђача, сви 

чланови групе појединачно морају бити 
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регистровани за обављање дјелатности 

која је предмет набавке или за дио пре-

дмета набавке. Уколико понуду доставља 

група понуђача, сви чланови групе заједно 

морају бити регистровани за обављање 

дјелатности која је предмет набавке или за 

дио предмета набавке.  

Уколико понуду доставља група по-

нуђача, сви чланови групе заједно морају 

бити регистровани за оба“  

 Измјеном и допуном тендерске до-

кументације тачка 8. Остали услови за 

учешће, предметне тендерске документа-

ције, она сада гласи: 

 

„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа ко-

јом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити  овјере-

ну копију, једног од горе поменутих до-

кумената,  у року од 5 дана, од дана за-

примања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке.  

У складу са чланом 52. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14) сви понуђачи су дужни 

доставити  изјаву о испуњености услова из 

члана 52. Закона о јавним набавкама 

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

овјерену од стране надлежног органа. 

Изјава не смије бити старија од 15 дана од 

дана предаје понуде. 

Уколико понуду доставља група 

понуђача, она као цјелина мора испунити 

услове који се тичу техничко професи-

оналне способности, што значи да група 

понуђача може кумулативно испуњавати 

постављене услове и доставити документа-

цију којом доказују испуњавање поставље-

них услова. 

Група понуђача која жели учество-

вати у овом поступку јавне набавке дужна 

је доставити оргинал или овјерену копију 

правног акта о удруживању у групу 

понуђача ради учешћа у поступку јавне 

набавке. Наведени правни акт мора са-

државати: ко су чланови групе понуђача са 

тачним идентификационим елементима; ко 

има право иступа, представљања и овла-

штење за потписивање уговора у име групе 

понуђача као и утврђену солидарну одго-

ворност између чланова групе понуђача за 

обавезе које преузима група понуђача.  

Уколико се понуђач одлучио да 

учествује на тендеру као члан групе по-

нуђача, не може учествовати и самостално 

са својом понудом у истом тендеру, нити 

као члан друге групе понуђача, односно 

поступање супротно захтјеву уговорног 

органа ће имати за посљедицу одбијање 

свих понуда у којима је тај понуђач уче-

ствовао. 

Група понуђача не мора основати 

ново правно лице да би учествовала у овом 

поступку јавне набавке.“  

2. Тачка 9. Садржај понуде и на-

чин припреме понуде, на страни 3. и 

страни 4. предметне тендерске документа-

ције је гласила: 

„9. Садржај понуде и начин при-

преме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом 

документацијом припрема на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини, 

на латиничном или ћирилићном писму. 

При припреми понуде понуђач се мора 

придржавати захтјева и услова из те-

ндерске документације. Понуђач не смије 

мијењати или надопуњавати текст тендер-

ске документације.  

Понуда мора садржавати најмање: 

1) Списак документације која чи-

ни понуду 

2) Образац за понуду;  

3) Образац за цијену понуде - 

робе; 

4) Копију рјешења о регистрацији 

или копију актуелног судског извода ко-

јим се доказује право понуђача да оба-

вља професионалну дјелатност у вези са 

предметом набавке  

5) Изјаву о подуговарању, овјере-

ну од стране понуђача; 

6) Осталу документацију захтје-

вану овом тендерском документацијом.“ 
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Измјеном и допуном тендерске 

документације у предметном поступку 

јавне набавке Тачка  9.Садржај понуде и 

начин припреме понуде сада гласи: 

„9. Садржај понуде и начин при-

преме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом 

документацијом припрема на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини, 

на латиничном или ћирилићном писму. 

При припреми понуде понуђач се мора 

придржавати захтјева и услова из те-

ндерске документације. Понуђач не смије 

мијењати или надопуњавати текст тендер-

ске документације.  

Понуда мора садржавати најмање: 

1) Списак документације која чини 

понуду 

2) Образац за понуду;  

3) Образац за цијену понуде - робе; 

4) Копију рјешења о регистрацији 

или копију актуелног судског извода 

којим се доказује право понуђача да 

обавља професионалну дјелатност у ве-

зи са предметом набавке  

5) Изјаву о подуговарању, овјерену 

од стране понуђача; 

6) Изјава по члану 52. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14), овјерена од стране на-

длежног органа; 

7)  Осталу документацију захтјева-

ну овом тендерском документацијом.“ 

 

3. На страни 10. предметне тендер-

ске документације пасус ПРИЛОЗИ је гла-

сио: 

„ПРИЛОЗИ: 

1. Образац за понуду  

2. Образац за цијену понуде – робе 

3. Техничка спецификација 

4. Овлаштење за заступање и уче-

шће на јавном отварању понуда 

5. Нацрт уговора“ 

 

Допуном предметне тендерске до-

кументације на страни 10. пасус ПРИ-

ЛОЗИ сада гласи: 

„ПРИЛОЗИ: 

1. Образац за понуду  

2. Образац за цијену понуде – робе 

3. Техничка спецификација 

4. Овлаштење за заступање и уче-

шће на јавном отварању понуда 

5. Нацрт уговора 

6. Изјава по члану 52. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник БиХ 

“ број: 39/14).“ 

 

4. Допуном тендерске документа-

ције у предметном поступку јавне набавке 

се додаје страна 39. у предметној тендер-

ској документацији и она сада гласи: 
 

„ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, ниже потписани____________________ 

(Име и презиме), са личном картом број: 

______________ издатом од ____________, 

у својству представника привредног дру-

штва или обрта или сродне дјелатности 

_____________________________________ 

(Навести положај, назив привредног 

друштва или обрта или сродне дјела-

тности), ИД број: ____________________, 

чије сједиште се налази у ______________ 

(Град/општина), на адреси ______________ 

(Улица и број), као кандидат/понуђачу 

поступку јавне набавке ________________ 

(Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни 

орган  _______________________________ 

(Навести тачан назив уговорног органа), за 

који је објављено обавјештење о јавној 

набавци (ако је објављено обавјештење) 

број: ___________________ у „Службеном 

гласнику БиХ“ број: __________________, 

а у складу са чланом 52. став (2)  Закона о 

јавним набавкама под пуном матери-

јалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Нисам понудио мито ни једном 

лицу укљученом у процес јавне набавке, у 

било којој фази процеса јавне набавке.  

2. Нисам дао, нити обећао дар, или 

неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу, 

укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу оба-

вљања у оквиру службеног овлашћења, 

радње које не би требало да изврши, или се 

суздржава од вршења дјела које треба 

извршити он, или неко тко посредује при 

таквом подмићивању службеног или одго-

ворног лица.  
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3. Нисам дао или обећао дар или 

неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу 

укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу да  

обави у оквиру свог службеног овлаштења, 

радње које би требало да обавља, или се 

суздржава од обављања радњи, које  не 

треба извршити.  

4. Нисам био укључен у било какве 

активности које за циљ имају корупцију у 

јавним набавкама.  

5. Нисам учествовао у било каквој 

радњи која је за циљ имала корупцију у 

току предмета поступка јавне набавке.  

Давањем ове изјаве, свјестан сам  

кривичне одговорности предвиђене за кри-

вичн дјело давање мита и друга  кривична 

дјела против службене и друге одговорне 

дужности утврђене у кривичним законима 

Босне и Херцеговине.  
 

Изјаву дао: 

___________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

___________________ 

Потпис и печат надлежног органа: 

________________  „ 
 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

одлучено је као у деспозитиву овог рје-

шења.  

ПОУКА  О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ: 

У складу са чланом 101. став (1) 

тачка б) против овог Рјешења Уговорног 

органа може се изјавити жалба Уговорном 

органу, најкасније 10 дана од дана преузи-

мања тендерске документације. 
 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-90/21 

Датум: 02.08.2021.  
_______________________________________________________ 

  27. 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

O измјени и допуни тендерске до-

кументација у поступку јавне набавке роба 

„Набавкa опреме за кухињу дјечијег 

вртића у Петрову“ број 02-014-7-81/21 од  

29.07.2021. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Измјењује се и допуњује тендерска 

документација у поступку јавне набавке 

роба „Набавкa опреме за кухињу дјечијег 

вртића у Петрову“ број 02-014-7-81/21  од  

29.07.2021. године у тачки 8. Остали усло-

ви за учешће на страни 3. тендерске доку-

ментације у предметном поступку јавне 

набавке. 
 

1. Тачка 8. Остали услови за уче-

шће, у предметној тендерској документа-

цији,  је гласила 
 

„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа ко-

јом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити овје-

рену копију, једног од горе поменутих 

докумената, у року од 5 дана, од дана 

запримања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке. Уколико 

понуду доставља група понуђача, сви чла-

нови групе појединачно морају бити реги-

стровани за обављање дјелатности која је 

предмет набавке или за дио предмета на-

бавке. Уколико понуду доставља група по-

нуђача, сви чланови групе заједно морају 

бити регистровани за обављање дјелатно-

сти која је предмет набавке или за дио 

предмета набавке.  

Уколико понуду доставља група по-

нуђача, сви чланови групе заједно морају 

бити регистровани за оба“  

 



Страна 24 - Број 11    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 10.08.2021. године 
 

Измјеном и допуном тендерске 

документације тачка 8. Остали услови за 

учешће, предметне тендерске документа-

ције, она сада гласи: 
 

„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа ко-

јом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити  овје-

рену копију, једног од горе поменутих 

докумената, у року од 5 дана, од дана 

запримања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке.  

 

У складу са чланом 52. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14) сви понуђачи су дужни 

доставити  изјаву о испуњености услова из 

члана 52. Закона о јавним набавкама 

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

овјерену од стране надлежног органа. Изја-

ва не смије бити старија од 15 дана од дана 

предаје понуде. 
 

Уколико понуду доставља група по-

нуђача, она као цјелина мора испунити 

услове који се тичу техничко професи-

оналне способности, што значи да група 

понуђача може кумулативно испуњавати 

постављене услове и доставити докуме-

нтацију којом доказују испуњавање поста-

вљених услова. 

Група понуђача која жели учество-

вати у овом  поступку јавне набавке дужна 

је доставити оргинал или овјерену копију 

правног акта о удруживању у групу пону-

ђача ради учешћа у поступку јавне наба-

вке. Наведени правни акт мора садржа-

вати: ко су чланови групе понуђача са 

тачним идентификационим елементима; ко 

има  право  иступа,  представљања  и овла- 

штење за потписивање уговора у име групе 

понуђача као и утврђену солидарну одго-

ворност између чланова групе понуђача за 

обавезе које преузима група понуђача.  

Уколико се понуђач одлучио да 

учествује на тендеру као члан групе по-

нуђача, не може учествовати и самостално 

са својом понудом у истом тендеру, нити 

као члан друге групе понуђача, односно 

поступање супротно захтјеву уговорног 

органа ће имати за посљедицу одбијање 

свих понуда у којима је тај понуђач уче-

ствовао. 

Група понуђача не мора основати 

ново правно лице да би учествовала у овом 

поступку јавне набавке.“  
 

2. Тачка  9. Садржај понуде и на-

чин припреме понуде, на страни 3. и 

страни 4. предметне тендерске докуме-

нтације је гласила: 
 

„9.Садржај понуде и начин при-

преме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом 

документацијом припрема на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини, 

на латиничном или ћирилићном писму. 

При припреми понуде понуђач се мора 

придржавати захтјева и услова из тендер-

ске документације. Понуђач не смије мије-

њати или надопуњавати текст тендерске 

документације.  
 

Понуда мора садржавати најмање: 

1) Списак документације која чини 

понуду 

2) Образац за понуду;  

3) Образац за цијену понуде - робе; 

4) Копију рјешења о регистрацији 

или копију актуелног судског извода ко-

јим се доказује право понуђача да оба-

вља професионалну дјелатност у вези са 

предметом набавке  

5) Изјаву о подуговарању, овјерену 

од стране понуђача; 

6) Осталу документацију захтјева-

ну овом тендерском документацијом.“ 

 

Измјеном и допуном тендерске доку-

ментације у предметном поступку јавне 

набавке Тачка  9.Садржај понуде и начин 

припреме понуде сада гласи: 
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„9.Садржај понуде и начин при-

преме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом 

документацијом припрема на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини, 

на латиничном или ћирилићном писму. 

При припреми понуде понуђач се мора 

придржавати захтјева и услова из тендер-

ске документације. Понуђач не смије мије-

њати или надопуњавати текст тендерске 

документације.  
 

Понуда мора садржавати најмање: 

1) Списак документације која чини 

понуду 

2) Образац за понуду;  

3) Образац за цијену понуде - робе; 

4) Копију рјешења о регистрацији 

или копију актуелног судског извода ко-

јим се доказује право понуђача да оба-

вља професионалну дјелатност у вези са 

предметом набавке  

5) Изјаву о подуговарању, овјерену 

од стране понуђача; 

6) Изјава по члану 52. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14), овјерена од стране на-

длежног органа; 

7) Осталу документацију захтјева-

ну овом тендерском документацијом.“ 

 3. На страни 10. предметне тендер-

ске документације пасус ПРИЛОЗИ је 

гласио: 

„ПРИЛОЗИ: 

1. Образац за понуду  

2. Образац за цијену понуде – робе 

3. Техничка спецификација 

4. Овлаштење за заступање и учешће 

на јавном отварању понуда 

5. Нацрт уговора“ 

Допуном предметне тендерске доку-

ментације на страни 10. пасус ПРИЛОЗИ 

сада гласи: 

„ПРИЛОЗИ: 

1. Образац за понуду  

2. Образац за цијену понуде – робе 

3. Техничка спецификација 

4. Овлаштење за заступање и учешће 

на јавном отварању понуда 

5. Нацрт уговора 

6. Изјава по члану 52. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник БиХ 

“ број: 39/14).“ 

7. Допуном тендерске документације 

у предметном поступку јавне набавке се 

додаје страна 39. у предметној тендерској 

документацији и она сада гласи: 

 

„ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, ниже потписани ______________ 

(Име и презиме), са личном картом број: 

_____________ издатом од _____________ 

у својству представника привредног дру-

штва или обрта или сродне дјелатности 

_____________________________________ 

(Навести положај, назив привредног дру-

штва или обрта или сродне дјелатности), 

ИД број: ________________, чије сједиште 

се налази у ____________ (Град/општина), 

на адреси ___________________________ 

(Улица и број), као кандидат/понуђачу 

поступку јавне набавке ________________ 

(Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни 

орган  _______________________________ 

(Навести тачан назив уговорног органа), за 

који је објављено обавјештење о јавној 

набавци (ако је објављено обавјештење) 

број: ___________________ у „Службеном 

гласнику БиХ“ број: __________________, 

а у складу са чланом 52. став (2)  Закона о 

јавним набавкама под пуном матери-

јалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Нисам понудио мито ни једном 

лицу укљученом у процес јавне набавке, у 

било којој фази процеса јавне набавке.  

2. Нисам дао, нити обећао дар, или 

неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу, 

укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу оба-

вљања у оквиру службеног овлашћења, ра-

дње које не би требало да изврши, или се 

суздржава од вршења дјела које треба 

извршити он, или неко тко посредује при 

таквом подмићивању службеног или одго-

ворног лица.  

3. Нисам дао или обећао дар или не-

ку другу повластицу службенику или одго-

ворном лицу у уговорном органу укљу-

чујући и страно службено лице или међу-

народног службеника, у циљу да  обави у 

оквиру свог службеног овлаштења, радње 
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које би требало да обавља, или се су-

здржава од обављања радњи, које  не треба 

извршити.  

4. Нисам био укључен у било какве 

активности које за циљ имају корупцију у 

јавним набавкама.  

5. Нисам учествовао у било каквој 

радњи која је за циљ имала корупцију у 

току предмета поступка јавне набавке.  

Давањем ове изјаве, свјестан сам  

кривичне одговорности предвиђене за кри-

вичн дјело давање мита и друга  кривична 

дјела против службене и друге одговорне 

дужности утврђене у кривичним законима 

Босне и Херцеговине.  

 

Изјаву дао: 

___________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: 

___________________ 

 

Потпис и печат надлежног органа: 

________________  „ 

 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

одлучено је као у деспозитиву овог рје-

шења.  

ПОУКА  О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ: 

У складу са чланом 101. став (1) 

тачка б) против овог Рјешења Уговорног 

органа може се изјавити жалба Уговорном 

органу, најкасније 10 дана од дана преу-

зимања тендерске документације. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-91/21 

Датум: 02.08.2021.  
_______________________________________________________ 

  28. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17) и Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде („Службени гласник општи-

не Петрово, број 5/21, Наченик општине 

Петрово доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за провјеру испу-

њености услова за кориштење подстица-

јних средстава у складу са одредбама  

„Правилника о условима и начину 

остваривањa новчаних подстицаја  

за развој пољопривреде“. 

 

I 

Именује се Комисија за давање 

стручног мишљења у поступку спровођења 

„Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде“ на подручју општине Пе-

трово у саставу: 

1. Жељка Илић, дипл.инг.пољ. – 

предсједник, 

2. Дарко Васић, дипл.инг.пољ. – 

члан, 

3. Душко Ђурић, др ветерине – 

члан. 

 

II 

Задатак Комисије је да проучи За-

хтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди, процјени 

основаност Захтјева и документације до-

стављене уз Захтјев, те о томе сачини 

записник који ће бити основа за издавање 

Рјешења о одобравању новчаних подсти-

цајних средстава за сваки захтјев поједи-

начно. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана  од дана доношења и објавит ће се у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-39/21 

Датум: 02.08.2021.  
_______________________________________________________ 

  29. 

           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 
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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                                                                      

4.000,00 KM 

на конто 415219-Остале непоменуте 

организације и удружења 4.000,00 КМ 

(организациони код 00380130), период  

август 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: 02-014-1-181/21 

Датум: 04.08.2021. 
_______________________________________________________ 

 30. 

         На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату-

та општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Михајловић Браниславу из Петрова, 

општина Петрово, признаје се право на но-

вчани подстицај у износу од 275,00 КМ на 

име производње и узгоја пчела у 2021. Го-

дини. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-80107-

088-76 код NLB Banka a.d. 

Образложење 

Дана 13.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Михајловић Бранислав 

из Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-9/214 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 05.08.2021. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 9. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Михајловић Бранислав 

посједује 55 кошница, а према члану 9. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

275,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву 

рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-41/21 

Датум: 09.08.2021. 
_______________________________________________________ 
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 31. 

         На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату-

та општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Стевановић Драгану из Какмужа, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 100,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 5621008010977-

372 код NLB Banka a.d. 

Образложење 

Дана 08.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Стевановић Драган из 

Какмужа обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-5/213 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 05.08.2021. године извршила је увид у 

приложену документацију уз приложени 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 9. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Стевановић Драган по-

сједује 20 кошница, а према члану 9. став  

3. Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија по кошници износи 

5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

100,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву 

рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана при-

јема. 
 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-42/21 

Датум: 09.08.2021. 
_______________________________________________________ 

 32. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 8/17) и Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 5/21), Начелник општине Пе-

трово доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Андрић Небојши из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 500,00 КМ на име про-

изводње и узгоја пчела у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 555-0088107-

3878-60 код NOVA BANKA a.d. 

Образложење 

Дана 12.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Андрић Небојша из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-7/213 

за признавање права на новчани подстицај  
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за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 05.08.2021. године извршила је увид у 

приложену документацију уз приложени 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану чла-

ном 9. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Андрић Небојша 

посједује 300 кошница, а како је чланом 9. 

став 4. максималан износ премије који ко-

рисник подстицаја може остварити за ову 

врсту подстицаја у текућој години износи 

500,00 КМ, подстицај је обрачунат на 100 

кошница. Према члану 9. став 3. Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде, премија по кошници износи 5,00 

КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

500,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 5/21), те је због тога по 

Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-43/21 

Датум: 09.08.2021. 
_______________________________________________________ 

 33. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату-

та општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Станковић Драгани из Какмужа, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 500,00 КМ на име про-

изводње и узгоја пчела у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81655510-42 код NLB Razvojna Banka a.d. 

Образложење 

Дана 21.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Станковић Драгана из 

Какмужа обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-15/213 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 05.08.2021. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану чла-

ном 9. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Станковић Драгана 

посједује 130 кошница, а како чланом 9. 

став 4. максималан износ премије који ко-

рисник подстицаја може остварити за ову 

врсту подстицаја у текућој години износи 

500,00 КМ, подстицај је обрачунат на 100 
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кошница. Према члану 9. став 3. Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде, премија по кошници износи 5,00 

КМ.   

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 500,00 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву 

рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-44/21 

Датум: 09.08.2021. 
_______________________________________________________ 

 34. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС “, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 8/17) и Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Пејић Славиши из Калуђерице, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 500,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80178091-79 код NLB Razvojna banka a.d. 

Образложење 

Дана 13.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Пејић Славиша из Ка-

луђерице, општина Петрово обратио се на-

длежном општинском одјељењу Захтјевом 

број: 06-8/212 за признавање права на но-

вчани подстицај за производњу и узгој 

пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 05.08.2021. године извршила је увид у 

приложену документацију уз приложени 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 9. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Пејић Славиша посје-

дује 160 кошница, а како чланом 9. став 4. 

максималан износ премије који корисник 

подстицаја може остварити за ову врсту 

подстицаја у текућој години износи 500,00 

КМ, подстицај је обрачунат на 100 ко-

шница. Према члану 9. став 3. Правилника 

о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде, 

премија по кошници износи 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

500,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву 

рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана при-

јема. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-45/21 

Датум: 09.08.2021. 
_______________________________________________________ 

 35. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 
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број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 8/17) и Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Лазаревић Миленку из Сочковца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 360,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 567-

5415006664025 код SBERBANK a.d. 

Образложење 

Дана 14.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Лазаревић Миленко из 

Сочковца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-10/213 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 05.08.2021. године извршила је увид у 

приложену документацију уз приложени 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац 

Захтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану чла-

ном 9. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Лазаревић Миленко 

посједује 72 кошнице, а према члану 9. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

360,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву 

рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-46/21 

Датум: 09.08.2021. 
_______________________________________________________ 

 36. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату-

та општине Петрово („ Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Петровић Младену из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 500,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 555-008812595-

6667 код NOVA BANKA a.d. 

Образложење 

Дана 12.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Петровић Младен из 

Петровс обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-6/213 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 
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Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 05.08.2021. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

дру-штава у МПШВ) прописану чланом 9. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Петровић Младен по-

сједује 300 кошница, а како је чланом 9. 

став 4. максималан износ премије који 

корисник подстицаја може остварити за 

ову врсту подстицаја у текућој години 

износи 500,00 КМ, подстицај је обрачунат 

на 100 кошница. Према члану 9. став 3. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија по кошници износи 

5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

500,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 5/21), те је због тога по За-

хтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-47/21 

Датум: 09.08.2021. 
_______________________________________________________ 

 37. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („ Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату- 

та општине Петрово („ Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Правилни-

ка о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Нешковић Раденку из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 175,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 3383902500-

332405 код UniCredit Bank. 

Образложење 

Дана 16.07.2021. године пољопри-

вредни произвођач Нешковић Раденко из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-12/213 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 05.08.2021. године извршила је увид у 

приложену документацију уз приложени 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 9. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Нешковић Раденко по-

сједује 35 кошница, а према члану 9. став 

3. Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија по кошници износи 
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5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

175,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву 

рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-48/21 

Датум: 09.08.2021. 

____________________________________________________________________________________________________________
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 
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____________________________________________ 0 _________________________________________ 


