СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 3

Петрово, 05.04.2013. године

Година: XXІ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“
17/06), Начелник општине Петрово доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за
набавку услуга: „Штампање билтена
општине Петрово у 2013.години“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку услуга: „Штампање билтена општине Петрово у 2013.години “, путем конкурентског позива без објаве обавјештења у Службеном гласнику БиХ – први пут.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке је планирана Планом јавних набавки
за 2013. годину у оквиру позиције бр. 9
Графичке услуге – штампање билтена општине и новогодишњег промотивног материјала која износи 8.000,00 КМ, при чему процјењена вриједност ове набавке износи 2.850 КМ. Дата средства су планирана буџетом општине Петрово на конту
број: 412 731 Расходи за услуге штампања,
графичке обраде, копирања, увезивања и
сл.
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и
послове развојa да испрати поступак предметне набавке са потребном докуметацијом, те Комисија за предметну набавку
да у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) изврши отварање и вредновање по-

нуда, и предложи најповољнијег понуђача
за наведену набавку.
Члан 3.
Ова 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: 02-014-7-31/13
Датум: 06.03.2013.
2.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
д о н о с и:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за 2013. годину“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавка материјала за
одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013. годину“ путем конкурентског позива без објаве обавјештења у
Службеном гласнику БиХ – трећи пут.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке је планирана Планом јавних набавки
за 2013. годину у оквиру позиције бр. 5
Набавка материјала за одржавање чистоће
која износи 2.450 КМ, при чему процјењена вриједност ове набавке износи
2.450 КМ. Дата средства су планирана
буџетом општине Петрово на конту број:
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412 320 Расходи за материјал за одржавање чистоће.

Технички секретар: Невена Петковић, дипл.економиста

Члан 2.
Задужује се Самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и
послове развојa да испрати поступак предметне набавке са потребном докуметацијом, те Комисија за предметну набавку
да у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) изврши отварање и вредновање понуда, и предложи најповољнијег понуђача
за наведену набавку.

II
Задатак чланова комисије је да изврше отварање и вредновање понуда, и
предложе најповољнијег понуђача.

Члан 3.
Ова 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: 02-014-7-32/13
Датум: 06.03.2013.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка угља за централно гријање за 2013. годину са услугом
превоза“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка угља за централно гријање за 2013. годину са
услугом превоза“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан комисије
3. Жељко Ђурић, дипл.економиста,
члан комисије

III
Отварање понуда ће се извршити
11.03.2013. године у 12:15 часова у просторијама Општине Петрово.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-33/13
Датум: 07.03.2013.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка горива за потребе службених возила административне
службе Општине Петрово за 2013. годину“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка горива
за потребе службених возила административне службе Општине Петрово за 2013.
годину“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан комисије
3. Жељко Ђурић, дипл.економиста,
члан комисије
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Технички секретар: Невена Петковић, дипл.економиста
II
Задатак чланова комисије је да
изврше отварање и вредновање понуда, и
предложе најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
21.03.2013. године у 12:15 часова у просторијама општине Петрово.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-34/13
Датум: 07.03.2013.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово»
број 17/06), те члана 6. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2013. години («Службени гласник општине Петрово»
број 15/12) начелник општине Петрово
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА СТИПЕНДИРАЊА РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2013.
ГОДИНИ
I
У комисију за утврђивање приједлога и провођења поступка за додјелу стипендија у 2013. години именује се
1. Зоран Стјепановић, предсједник
комисије,
2. Драган Протић, члан комисије,
3. Драган Стјепановић, члан комисије.
II
Задатак комисије из тачке 1. овог
рјешења је да утврди благовременост пријава на Јавни конкурс, да изврши преглед
приложене документације уз пријаву, да у
складу са критеријима и мјерилима ут-

врђеним Правилником о додјели студентских стипендија („Службени гласник општине Петрово“ број 15/08) изврши бодовање и утврди прелиминарну листу приоритета за додјелу стипендија, да разматра
основаност евентуалних приговора на прелиминарну листу и о томе достави миљење начелнику општине, као и да ради
друге послве у складу са правилником.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-7/13
Датум: 06.03.2013.
_______________________________________________________

6.
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) за мјесец март 2013. године,
са конта 412942 - Расходи по основу
репрезентације 220,00 КМ
на конто 415219 - Синдикална организација Админист.службе 220,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет 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: 02-014-1-50/13
Датум: 07.03.2013.
_______________________________________________________
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7.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутства о примјени Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“
17/06), Начелник општине Петрово
доноси:

8.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга: „Штампање билтена
општине Петрово у 2013. години“

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка материјала
за одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013. годину“

I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга: „Штампање
билтена општине Петрово у 2013. години“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан комисије
3. Жељко Ђурић, дипл.економиста,
члан комисије
Технички секретар: Невена Петковић, дипл.економиста
II
Задатак чланова комисије је да изврше отварање и вредновање понуда, и
предложе најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
25.03.2013. године у 12:15 часова у просторијама општине Петрово.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-36/13
Датум: 08.03.2013.
_______________________________________________________

I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија
општине Петрово за 2013. годину“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан комисије
3. Жељко Ђурић, дипл.економиста,
члан комисије
Технички секретар: Невена Петковић, дипл.економиста
II
Задатак чланова комисије је да изврше отварање и вредновање понуда, и
предложе најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
29.03.2013. године у 12:15 часова у просторијама општине Петрово.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-37/13
Датум: 11.03.2013.
_______________________________________________________
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9.
На основу члана 34. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.
49/04,19/05,52/05, 08/06, 24/06,70/06,12/09
и 60/10) Начелник општине Петрово,
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели уговора о набавци роба: „Набавка угља за централно гријање за 2013. годину са услугом превоза“, референца
02-014-7-27/13 од 26.02.2013. године,
„Jавни превоз“ из Петрова, власник
Алтумбабић Маид
„Јавни превоз“ из Петрова, власник
Алтумбабић Маид, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке
– „Набавка угља за централно гријање за
2013. годину са услугом превоза, референца 02-014-7-27/13 од 26.02.2013.године .
Уговор о набавци роба –„Набавка угља за
централно гријање за 2013.годину са услугом превоза“, референца 02-014-7-27/13 од
26.02.2013. године, закључује се након истека 15 дана од дана када су сви понуђачи
обавјештени о избору најповољнијег понуђача.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је провео самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја, а
Комисија за јавне набавке општине Петрово након пријема и оцјене понуда упутила
препоруку Начелнику општине Петрово да
се као најповољнији понуђач изабере: „Јавни превоз“ из Петрова, власник Алтумбабић Маид, па је донесена одлука као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс 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. Приговор се подноси уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 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 једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-39/13
Датум: 13.03.2013.
_______________________________________________________

10.
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 Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИЈЕМ КОНТЕЈНЕРА
Члан 1.
Именује се Комисија за пријем контејнера израђеног од старог жељеза, а који
је предмет Анекса споразума број: 02-0146-21/13, од 13.02.2013. године и фактуре и
отпремнице број ЗРН-03/13 у саставу:
1. Драгица Пејић - предсједник
2. Драган Стјепановић, члан
3. Споменка Петковић, члан.
Члан 2.
Задатак комисије је да изврши пријем контејнера из члана 1. овог Рјешења и
сачини записник о пријему.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено
у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-8/13
Датум: 18.03.2013.
_______________________________________________________

11.
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
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буџета општине Петрово (организациони
код 99999999) у износу од 2.500,00 КМ са
конта број 372200 - Буџетска резерва на
конто 511300 - Издаци за набавку опреме,
период март 2013. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет 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: 02-014-1-65/13
Датум: 20.03.2013.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 1., члана 2. став 2.,
члана 7., члана 8. став 1. тачка г) и члана
15. Закона о заштити становништва од
заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број 14/10), члана 43.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05) и члана 56. Статута општине
Петрово (“Службени гласник општине Петрово“, број 17/06), Начелник општине Петрово, д о н о с и:
НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2013. ГОДИНИ
Члан 1.
У циљу заштите становништва и јавно-здравственог интереса од појаве и ширења заразних болести и фактора здравствених ризика које преносе мишеви и
глодари, наређује се вршење обавезне опште систематске прољетне дератизације на
подручју општине Петрово у 2013. години
(у даљем тексту: општа прољећна дератизација).
Члан 2.
Општа прољећна дератизација спроводи се у оквиру програма мјера здравствене заштите становништва од заразних
болести.

Општу прољећну дератизацију извршити у временском периоду април-мај
2013. године.
Члан 3.
Општом прољећном дератизацијом
обухватити све објекте и јавне површине
на подручју општине Петрово, и то:
-Зграду Административне службе и
објекте којима газдује Општина;
-Образовне и вјерске објекте;
-Објекте државних и приватних предузећа;
-Објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи а
нарочито оних који се баве производњом,
складиштењем и прометом животних
намирница;
-Стамбене објекте и приватне посједе;
-Јавне површине;
-Канализациону мрежу;
-Депоније смећа и дивља одлагалишта отпада;
-Све остале субјекте/објекте и друга мјеста
на којима постоји могућност размножавања глодара.
Члан 4.
Општу прољећну дератизацију ће
извршити овлашћенo лице (здравствена установа или друго правно лице) у даљем
тексту: „извођач“, који испуњава прописане услове у погледу кадра, простора и
опреме.
Извођач мора имати рјешење о испуњавању прописаних услова Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Рјешења других министарстава укључујући и министарства надлежна за послове здравља других територијалних јединица и држава, не могу се прихватити као
важећа.
Избор извођача врши надлежни
орган општине Петрово.
Члан 5.
Трошкове услуга опште прољећне
дератизације сносе:
-За канализациону мрежу, депоније и јавне
површине предузећа која њима управљају;
-За водотоке, дивља одлагалишта отпада,
образовне и социјалне установе, као и
објекте јавних институција сноси Општина;
-За пословне и помоћне просторије предузећа, трговинских, угоститељских и занатских радњи а нарочито оних који се баве
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производњом, складиштењем и прометом
животних намирница лица која обављају
пословну дјелатност;
-За стамбене и пословне објекте, подруме,
таване и складишта, те дворишта наведених објеката заједнице етажних власника;
-За породичне куће (домаћинства) и приватне посједе власници;
-За жељезничке и аутобуске станице и средства јавног превоза сносе правна лица
која њима управљају;
-За сва друга мјеста и/или објекте на којима постоји оправдан разлог за примјену
дератизације сносе власници.
Члан 6.
Извођач је дужан унапријед а најмање 7 (седам) дана од почетка извођења
опште прољећне дератизације обавјестити
субјекте/правна лица и грађане општине
Петрово о извођењу исте путем средстава
јавног информисања, плакатирањем или на
други прикладан начин.
Члан 7.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава извођача и да
пруже помоћ приликом спровођења опште
прољећне дератизације.
Члан 8.
Приликом извођења опште прољећне дератизације извођач је обавезан предузимати све мјере заштите здравља извођача, грађана и корисних животиња, животне и радне средине.
Извођач се обавезује на коришћење
законом дозвољених препарата за дератизацију који су у употреби у Републици Српској.
Члан 9.
Надзор над спровођењем опште
прољећне дератизације од стране извођача,
вршит ће Здравствена инспекција општине Петрово.
Члан 10.
Обављање опште прољећне дератизације код субјеката на подручју општине
Петрово од стране извођача која нису изабрана за даваоца услуга од стране надлежног органа општине Петрово, надлежни инспектор може прихватити под следећим условима:
а) Да извођач опште прољећне дератизације има рјешење о испуњавању про-

писаних услова Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске;
б) Да је уговор између субјекта и извођача
склопљен прије почетка опште прољећне
дератизације и да постоје докази о ранијем
извођењу најмање једне дератизације од
стране тог извођача;
д) Да се општа прољећна дератизација код
субјекта обавезно обави у временском периоду предвиђеном за општу прољећну
дератизацију.
Члан 11.
Примједбе и приговоре на квалитет
извршене опште прољећне дератизације
у току периода вршења услуга, доставити
надлежној инспекцији која ће вршити
надзор над спровођењем исте.
Члан 12.
Против правних и физичких лица
која не поступе по Наредби, примјенит ће
се мјере у складу са Законом о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број
14/10).
Члан 13.
Ова Наредба ступа на снагу даном
доношења и биће објављена на Огласној
табли и у Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-3-1/13
Датум: 21.03.2013.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 46. став 6. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10.) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка горива за потребе
службених возила административне службе Општине Петрово за 2013. годину“
референца 02-014-7-29/13 од
05.03.2013.године
Поништава се поступак јавне набавке за набавку роба: „Набавка горива за
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потребе службених возила административне службе Општине Петрово за 2013. годину“ a према конкурентском позиву број
02-14-7-29/13 од 05.03.2013. године. Поновљени поступак набавке провест ће се
након што се стекну услови за провођење
истог. Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је провео
самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја, а Комисија за јавне набавке општине Петрово
je у складу са чланом 46. став 6. ЗЈН БиХ
(„Службени гласник БиХ“ бр. 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10)
упутила препоруку Начелнику општине
Петрово да поништи поступак из разлога
што на конкурентски позив „Набавка горива за потребе службених возила административне службе Општине Петрово за
2013. годину“ референца 02-014-7-29/13 од
05.03.2013. године нису пристигле три комплетне понуде. Извјештај Kомисије и
препорука су прихваћени па је донесена
одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс 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. Приговор се подноси уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 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 једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-41/13
Датум: 22.03.2013.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 34. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09 и 60/10) Начелник општине Петрово,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели уговора о набавци услуга: „Штампање билтена општине Петрово у 2013.
години“, референца 02-014-7-35/13 од
07.03.2013.године, СЗТР „GRAFI - COM“
из Порјечина, Петрово
СЗТР „GRAFI - COM“ из Порјечине, Петрово изабрано је као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке: „Штампање билтена општине Петрово у 2013.
години“, референца 02-014-7-35/13 од
07.03.2013. године. Уговор о набавци услуга: „Штампање билтена општине Петрово у 2013.години“, референца 02-014-735/13 од 07.03.2013.године, закључује се
након истека 15 дана од дана када су сви
понуђачи обавјештени о избору најповољнијег понуђача.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је провео самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја,
а Комисија за јавне набавке општине Петрово након пријема и оцјене понуда упутила препоруку Начелнику општине Петрово да се као најповољнији понуђач изабере: СЗТР „GRAFI - COM“ из Порјечине,
Петрово па је донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс 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. Приговор се подноси уговорном органу као првостепеној инстанци у
жалбеном поступку у писаној форми у
року од 5 дана од дана када је подносилац
приговора стекао сазнање или је требао да
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сазна за наводну повреду Закона о јавним
набавкама , али не касније од једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-42/13
Датум: 26.03.2013.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), а у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговод-ственог стања са стварним стањем („Слу-жбени гласник општине Петрово“ број 18/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА
ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
Члан 1.
Прихвата се Извјештај Централне
комисије за попис, именоване Одлуком
број 02-014-1-333/12 од 16.11.2012. године
(„Службени гласник“ општине Петрово
број 12/12).
Члан 2.
Задужује се Служба рачуноводства
у Одсјеку за буџет и финансије, да у
складу са Законом о рачуноводству и
ревизији РС („Службени гласник РС“ број
36/09 и 52/11) и Правилником о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова
и фондова („Службени гласник РС“ број
90/10) и Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(„Службени гласник РС“ број 71/10).
- изврши усклађивање стања по попису и књиговодственог стања
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, биће објављена у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-67/13
Датум: 27.03.2013.
_______________________________________________________________________________________________________________

16.
На основу члана 46. став 6. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10.) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово д о
н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка материјала за
одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013.годину“ референца 02014-7-38/13 од 11.03.2013.године
Поништава се поступак јавне набавке за набавку роба: „Набавка материјала
за одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013.годину“ a према конкурентском позиву за набавку роба бр. 02014-7-38/13 од 11.03.2013.године. Поновљени поступак набавке провест ће се након што се стекну услови за провођење
истог. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је провео самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја, а
Комисија за јавне набавке општине Петрово je упутила препоруку Начелнику општине Петрово да поништи поступак из
разлога што на конкурентски позив „Набавка материјала за одржавање чистоће
просторија општине Петрово за 2013.
годину“ референца 02-014-7-38/13 од
11.03.2013.године није пристигла ни једна
понуда. Извјештај Kомисије и препорука
су прихваћени па је донесена одлука као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс 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
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основу њега има право уложити приговор
на поступак. Приговор се подноси уговорном органу као првостепеној инстанци у
жалбеном поступку у писаној форми у
року од 5 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 једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-44/13
Датум: 01.04.2013.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 72. став 3. и члана
146. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) те члана 8. став 2.
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/07), Начелник општине, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о платама запослених у општинској административној служби општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 11/12 и 12/12)
члан 3. мијења се и измијењен гласи:
„По основу обављања високосложених, најсложенијих и изузетно значајних
послова, основна плата увећава се:
а) начелницима одјељења и секретару Скупштине општине - 20 %,
б) руководиоцу службе - 10 %,
в) тржишном инспектору - 10%,
г) комуналном полицајцу 10%,
д) цертификованом рачуноводственом техничару - 5%,
ђ) возачу - 20%,
е) техничком секретару - 10%,
ж) чистачици - 20%.
По основу обављања послова под
посебно отежаним условима рада, основна
плата чистачице увећава се за 20%.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу ос-

мог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-72/13
Датум: 03.04.2013.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05, 24/09) и члана 56. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга: „Услуге дератизације на
подручју општине Петрово у 2013.
години“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку услуга: „Услуге дератизације на
подручју општине Петрово у 2013. години“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке је планирана Планом јавних набавки
за 2013. годину у оквиру позиције бр. 8
Набавка услуга дератизације на подручју
општине Петрово која износи 2.000,00 КМ,
при чему процјењена вриједност ове набавке износи 2.000,00 КМ. Дата средства су
планирана буџетом општине Петрово на
конту број: 412 223 Расходи за услуге
дератизације.
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и
послове развојa да испрати поступак предметне набавке са потребном докуметацијом, те Комисија за предметну набавку
да у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) изврши отварање и вредновање понуда, и предложи најповољнијег понуђача
за наведену набавку.
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Члан 3.
Ова 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: 02-014-7-45/13
Датум: 03.04.2013.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05, 24/09) и члана 56. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга: „Услуге израде пројектнотехничке документације за рјешавање
водоснабдијевања на подручју општине
Петрово“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку услуга: „Услуге израде пројектно-техничке документације за рјешавање
водоснабдијевања на подручју општине
Петрово“ путем конкурентског позива без
објаве обавјештења у Службеном гласнику
БиХ.
Члан 2.
Средства за предметну набавку су
планирана Планом буџета општине Петрово за 2013. годину у оквиру конта број:
513 718 Расходи за пројектну документацију.
Члан 2.
Задужује се шеф одсјека за развој
да испрати поступак предметне набавке са
потребном документацијом, те Комисија за
предметну набавку да у складу са Законом
о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06,
24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) изврши отварање и вредновање понуда, и предложи
најповољнијег понуђача за наведену набавку.
Члан 3.
Ова 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: 02-014-7-47/13
Датум: 04.04.2013.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за 2013. годину“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавка материјала за
одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013. годину“ путем конкурентског позива без објаве обавјештења у
Службеном гласнику БиХ – четврти пут.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке је планирана Планом јавних набавки
за 2013. годину у оквиру позиције бр. 5
Набавка материјала за одржавање чистоће
која износи 2.450 КМ, при чему процјењена вриједност ове набавке износи
2.450 КМ. Дата средства су планирана
буџетом општине Петрово на конту број:
412 320 Расходи за материјал за одржавање чистоће.
Члан 2.
Задужује се шеф одсјека за развој
да испрати поступак предметне набавке са
потребном документацијом, те Комисија за
предметну набавку да у складу са Законом
о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“ број: 49/04, 19/05, 52/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) изврши
отварање и вредновање понуда, и предложи најповољнијег понуђача за наведену
набавку.
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Члан 3.
Ова 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: 02-014-7-46/13
Датум: 04.04.2013.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 17/06) и члана 108. Одлуке о
комуналном реду („Службени гласник
општине Петрово“, број 7/10) Начелник
општине Петрово дана 05.04.2013. године
доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

средине и подизања свијести грађана о
потреби заштите животне средине, у мјесецу априлу 2013. године на простору општине Петрово, биће проведена акција под
називом "АПРИЛ, МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ"
као акција увођења и одржавања комуналног реда.
Члан 2.
За провођење ове Одлуке задужује
се Административна служба општине Петрово.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-75/13
Датум: 05.04.2013.

Члан 1.
Ради очувања и заштите животне
________________________________________________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку услуга: „Штампање билтена општине
Петрово у 2013. години“
2. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петро-во за
2013. годину“
3. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег
добављача роба: „Набавка угља за централно
гријање за 2013. годину са услугом превоза“
4. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег
добављача роба: „Набавка горива за потребе
службених возила административне службе Општине Петрово за 2013. годину
5. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање
приједлога стипендирања редовних студената у
2013. години
6. Одлука о реалокацији средстава
7. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег
добављача услуга: „Штампање билтена општине
Петрово у 2013. години“
8. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољни-јег
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добављача роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за
2013. годину“
9. Одлука о додјели уговора о набавци роба: „Набавка угља за централно гријање за 2013. годину
са услугом превоза“, референца 02-014-7-27/13
од 26.02.2013. године, „Јавни превоз“ из Петрова, власник Алтумбабић Маид
10. Рјешење о именовању Комисије за пријем контејнера
11. Одлука о реалокацији средстава
12. Наредба о обавезној општој систематској прољетној дератизацији на подручју општине Петрово у 2013. години
13. Одлука о поништењу поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка горива за потребе службених возила административне службе Општине
Петрово за 2013. годину“ референца 02-014-729/13 од 05.03.2013. године
14. Одлука о додјели уговора о набавци услуга:
„Штампање билтена општине Петрово у 2013.
години“ референца 02-014-7-35/13 од 07.03.2013.
године, СЗТР „Графи-цом“ из Порјечина, Петрово
15. Одлука о прихватању извјештаја Централне комисије за попис
16. Одлука о поништењу поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка материјала за одржавање
чистоће просторија општине Петрово за 2013.
годину“ референца 02-014-7-38/13 од 11.03.2013.
године
17. Правилник о измјенама Правилника о платама
запослених у Општинској административној
служби општине Петрово
18. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку услуга: „Услуге дератизације на подручју општине Петрово у 2013. години“
19. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку услуга: „Услуге израде пројектно-техничке документације за рјешавање водоснабдијевања на подручју општине Петрово“
20. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за
2013. годину“
21. Одлука о проглашењу мјесеца чистоће на подручју општине Петрово
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