СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 2

Петрово, 25.02.2014. године

Година: XXІІ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“: број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

конта број 413910 – Расходи по основу
камата на конто 416129 - Субвенције за
куповину мјесечних карата (организациони код (00380130), период децембар
2013. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380110), у износу од 2,00 КМ, са
конта број 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја на конто 412934-Расходи за бруто накнаде Скупштинским комисијама (организациони код (00380110),
период децембар 2013. године.

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

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

3.
На основу члана 56. Став 1., алинеја
2., Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број:17/06), сходно
члану 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), те члану 6. став 1.,
тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ(„Службени гласник
БиХ“, број: 03/05), у вези члана 34. став 2.,
у смислу члана 3. став 1., тачка под а).
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
БиХ“, број: 49/04), Начелник општине Петрово, д о н о с и

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: 02-014-1-54/14
Датум: 20.02.2014.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“: број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), у износу од 10,00 КМ, са

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-55/14
Датум: 20.02.2014.
_______________________________________________________

ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку радова
у конкурентском поступку: „Адаптација
просторија објекта бившег наставног центра на Лужањку“, пословном субјекту
под називом „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“,
Слободан Пејић, с.п. Сочковац
Члан 1.
Самостални предузетник „ПЕЈИЋГРАДЊЕ“, Слободан Пејић, с.п. Сочковац,
изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке у конкурентском
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поступку: „Адаптација просторија објекта
бившег наставног центра на Лужањку “.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци радова:
„Адаптација просторија објекта бившег
наставног центра на Лужањку“, закључиће
се након истека 15 (петнаест) дана, од дана
када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег добављача радова.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
49/04) и Законима о измјенама Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“,
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09 и 60/10, те подзаконским актима и осталим позитивним прописима из
области јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа Петрово, а Комисија за јавне набавке општине Петрово, након пријема и
оцјене понуда, обавијестила је Начелника
општине Петрово, да су приликом с провођења овог поступка јавне набавке радова, пристигле двије квалификоване понуде, а трећа пристигла понуда је непотпуна, те је најповољнију понуду, у смислу
најниже цијене технички задовољавајуће
понуде, доставио самостални предузетник
„ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“, Слободан Пејић, с.п.
Сочковац.
Узимајући у обзир да је ова јавна
набавка радова: „Адаптација просторија
објекта бившег наставног центра на Лужањку“, већ једном поништавана, те да је
ово поновљени поступак, гдје су конкурентски захтјеви прослијеђени на пет
адреса, те да су радна мјеста 46 запослених
радника угрожена, уколико се предвиђени
објекат не адаптира у наредни мјесец дана,
Начелник општине Петрово, цијенећи специфичност и хитност настале ситуације, а
дјелујућу у јавном интересу општине Петрово и њених грађана, одлучио је, како је
изречено тачки 1. диспозитива ове Одлуке.
На основу члана 34. став 1. тачка б).,
и члана 35. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04),
сходно Упутству о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), одлучено
је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИ
Ј Е К У: Сваки добављач који има легитиман интерес за конкретан уговор о
јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току поступка прекршио
једну или више одредби Закона о јавним
набавкама БиХ или подзаконских аката
донесених на основу њега има право
уложити приговор на поступак., сходно
члану 50. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04).
Приговор се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року од 5
(пет) дана, од дана када је подносилац
приговора стекао сазнање или је требао да
сазна за наводну повреду Закона о јавним
набавкама, али не касније од 1 (једне) године од наводне повреде, у смислу члана
51.став 1.Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-18/14
Датум: 21.02.2014.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 1. став 2. и члана
19. став 1., у вези члана 47. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04), у
смислу члана 1. Правилника о измјени
Правилника о поступку Директног споразума („Сл. гласник БиХ“, број 53/06 и
20/09), сходно члану 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), те члану 56. став 1., алинеја 2., Статута општине
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 17/06), Начелник општине Петрово,
доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
вршење услуга: „Oсигурање имовине
општине Петрово од пожара и других
опасности изван индустрије и занатства“
Члан 1.
Приступа се покретању поступка
јавне набавке за вршење услуга: „Oсигурање имовине општине Петрово од пожара и других опасности изван индустрије
и занатства“
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Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се Директним споразумом, у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06,
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10),
те осталим подзаконским актима из области Јавних набавки.
Члан 3.
Процјењена вриједност ове набавке
износи 800,00 КМ, са ПДВ–ом. Средства за
набавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету општине Петрово за
2014. године, са конта број: 412723–Расходи за осигурање имовине.
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 објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“ .
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-20/14
Датум: 24.02.2014.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04), у вези
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка
под а). и тачка под ц). Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану
72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04;
42/05; 118/05 и 98/13), Начелник општине
Петрово, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга у поступку Директног
споразума „Пружање услуга осигурања имовине Општине Петрово од пожара и других
опасности изван индустрије и занатства“

I
Именује се Комисија за јавне набав-

ке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга у поступку
Директног споразума: „Пружање услуга
осигурања имовине Општине Петрово од
пожара и других опасности изван индустрије и
занатства“, у следећем саставу:

1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан
3. Жељко Ђурић, дипл. економиста,
члан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег добављача.
III
Отварање понуда ће се извршити
28.02.2014. године, у 12:15 часова, у просторијама општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-22/14
Датум: 25.02.2014.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 43. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 56. Статута општине Петрово („службени гласник општине
Петрово“, број 17/06), Начелник општине
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
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број: 5/13 и 6/13) у члану 6. назив тачке
„1.3. Самостални стручни сарадник за
друштвене дјелатности, јавне набавке,
цивилни сектор и послове преводиоца“
мијења се и измјењен гласи:
„1.3. Стручни сарадник за друштвене дјелатности, јавне набавке, цивилни
сектор и послове преводиоца“.
Члан 2.
У члану 6. тачки 1.3. у дијелу Опис
послова и задатака алинеја 3. брише се, у
дијелу Службено звање, ријечи „Самостални стручни сарадник“ мијењају се и
гласе: „Стручни сарадник“, а у Посебнм
условима за обављање, ријечи „Висока
стручна спрема, VII степен, економски
факултет“ мијењају се и гласе: „Средња
стручна спрема, IV степен школске спреме
економског смјера“.
Члан 3.
У члану 8. назив тачке „3.7. Самостални стручни сарадник за евиденцију
средстава, потраживања и обавеза“ мије-

ња се и измјењен гласи:
„3.7. Стручни сарадник за евиденцију средстава, потраживања и обавеза“.
Члан 4.
У члану 8. тачки 3.7. у дијелу Службено звање, ријечи „Самостални стручни
сарадник“ мијењају се и гласе: „Стручни
сарадник“, а у Посебним условима за обављање, ријечи „Висока стручна спрема
економског смјера, VII степен школске
спреме економског смјера“ мијења се и
гласи:
„Средња стручна спрема, IV степен
школске спреме економског смјера“.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-022-13/14
Датум: 20.02.2014.

________________________________________________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Одлука о реалокацији средстава
2. Одлука о реалокацији средстава
3. Одлука о додјели уговора за јавну набавку
радова у конкурентском поступку: „Адаптација просторија објекта бившег наставног центра на Лужањку“, пословном субјекту под
називом „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“, Слободан Пејић, с.п. Сочковац
4. Одлука о покретању поступка јавне набавке
за вршење услуга: „Oсигурање имовине
општине Петрово од пожара и других опасности изван индустрије и занатства“
5. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга у поступку Директног споразума „Пружање услуга осигурања
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имовине Општине Петрово од пожара и других
опасности изван индустрије и занатства“
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6. Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Петрово
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата:
60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
____________________________________________ 0 _______________________________________
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