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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 10                      Петрово,  31.08.2018. године             Година: XXVI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 8/17) Замје-
ник Начелника општине Петрово, доноси 
 

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
И ПРОЦЈЕНУ ВИСИНЕ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕ-
МЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ПОПЛАВА НА 
ПРИВРЕДНИМ И СТАМБЕНИМ ОБЈЕ-

КТИМА И ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
УСЈЕВИМА  

 
Члан 1. 

Именује се Комисија задужена за 
попис и процјену висине штете на при-
вредним и стамбеним објектима и пољо-
привредним усјевима насталe услед елеме-
нтарне непогоде-поплаве  13.07.2018. годи-
не на подручју општине Петрово у МЗ Ка-
кмуж  и МЗ Сочковац, у саставу: 

 
1. Небојша Трифковић – предсје-

дник, 
2. Жељка Илић- члан, 
3. Дражен Ђурић – члан. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије јесте да увидом на 

лицу мјеста изврши попис и процјену ште-
та на привредним и стамбеним објектима и 
пољопрувредним усјевима насталим услед 
елементарне непогоде-поплаве  13.07.2018. 
године на подручју  МЗ Какмуж и МЗ 
Сочковац, евидентира насталу штету, сни-
ми и фотографски документује стање по-
сле поплаве, да сачини извјештај о пре-
гледу насталих штета и исти достави На-
челнику општине. Комисија почиње са 
радом 16.07.2018. године. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доно- 

 

 

 
шења а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 

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

Број: 02-014-1-284/18 
Датум: 16.07.2018.  
_______________________________________________________ 

2. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 8/17) Замје-
ник Начелника општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
И ПРОЦЈЕНУ ВИСИНЕ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕ-
МЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - ПОПЛАВА НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА  
 

Члан 1. 
Именује се Комисија задужена за 

попис и процјену висине штете на инфра-
структурним објектима насталe услед еле-
ментарне непогоде-поплаве 13.07.2018. го-
дине на подручју општине Петрово у МЗ 
Какмуж  и МЗ Сочковац, у саставу: 

 
1. Јеленко Ђурановић – предсје-

дник, 
2. Драган Петковић - члан, 
3. Горан Михајловић – члан. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије јесте да увидом на 

лицу мјеста изврши попис и процјену ште-
та на инфраструктурним објектима настале 
услед елементарне непогоде-поплаве  
13.07.2018. године на подручју МЗ Какмуж 
и МЗ Сочковац, евидентира насталу штету, 
сними и фотографски документује стање 
после поплаве, да сачини извјештај о пре-
гледу насталих штета и исти достави На-
челнику општине. Комисија почиње са 
радом 16.07.2018. године. 
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Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-283/18 
Датум: 16.07.2018.  
_______________________________________________________ 

3. 
На основу члана 59. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а 
у вези са чланом 22. став 1. тачка б, по-
дтачка 12., члана 39. став 3. и чланом 41. 
став 1. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник Републике Српске“, број: 121/12 и 
46/17) и члана 74. став 1. тачка 10. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“, број: 8/17) Замјеник 
Начелник општине  Петрово доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ НА ДИЈЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
            Ставља се ван снаге Одлуке о про-
глашењу ванредне ситуације на дијелу те-
титорије општине Петрово-МЗ Какмуж и 
МЗ Сочковац број: 02-014-1-282/18 од 
16.07.2018. године и Одлука о измјени 
одлуке о проглашењу ванредне ситуације 
на дијелу тетиторије општине Петрово-МЗ 
Какмуж и МЗ Сочковац број: 02-014-1-
294/18 од 18.07.2018. године.   
 

Члан 2. 
            Започети радови на санацији штета 
се настављају према утврђеним приори-
тетима у наредном периоду. 
 

Члан 3. 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а биће објављена у „Службеном  
гласнику општине Петрово“. 

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-299/18 
Датум: 20.07.2018.  
_______________________________________________________ 

4. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 8/17) Наче-
лник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОЦЈЕНУ ВИСИНЕ ШТЕТЕ ОД 

ПОЖАРА 
 

I 
Именује се Комисија за процјену 

висине штете од пожара у стану у коме су 
становали Матош Боро и Матош Зоран , 
сусједним становима који имају оштећења 
од пожара и висину штете на заједничким 
просторијама , у саставу: 

 
 

1. Стефановић Драган – предсје-
дник, 

2. Ђурановић Јеленко- члан, 
3. Петковић Драган – члан. 
 

II 
Задатак комисије јесте да сними и 

фотографски документује стање после по-
жара, утврди насталу штету од пожара на 
свим становима и просторијама које су 
оштећене у пожару од 30.06.2018. године, 
да сачини извјештај о прегледу насталих 
штета и исти достави начелнику општине. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-4-25/18 
Датум: 02.07.2018.  
_______________________________________________________ 

5. 

 

На основу члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 8/17) Наче-
лник општине Петрово, доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

СТВАРИ 
 

I 
Именује се Комисија за попис ства-

ри у стану у којем су становали Матош 
Боро и Матош Зоран који је страдао у 
пожару дана 30.06.2018. године, у саставу: 
 

1. Трифковић Небојша – Општина 
Петрово, предсједник, 

2. Божић Милорад- Центар за соци-
јални рад Петрово, члан, 

3. Баји Дражен, ЗЕВ, члан. 
 

II 
Задатак комисије јесте да изврши 

снимање фотографским апаратом затече-
них ствари, попис ствари затечених у ста-
ну, направи попис и предложи за уни-
штење ствари које су тотално уништене, 
направи попис и предложи за смјештај и 
чување ствари у одговарајући простор , да 
сачини извјештај о попису  и исти достави 
начелнику општине. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења а објавиће се у Службеном гла-
снику општине Петрово. 

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-4-24/18 
Датум: 02.07.2018.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник  Ре-
публике Срспке“, број 97/16), а у вези са 
чланом 79. Закона о службеницима и на-
мјештеницима у органима јединица лока-
лне самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16), члана 20. Пра-
вилника о јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 42/17) и члана 74. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово“, број 8/17), Начелник општине Пе-
трово доноси 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Конкурсне комисије 

 
I. 

Именује се Конкурсна комисија за 
спровођење Јавног конкурса за попуња-
вање упражњених радних мјеста службе-
ника у Општинској управи општине Пе-
трово на неодређено вријеме (у даљем 
тексту: Комисија)  у саставу: 
 

1. Зоран Стјепановић, службеник, 
предсједник, 

2. Весна Петровић, службеник, 
члан, 

3. Жељко Ђурић, службеник, члан, 
4. Младен Ристић, са листе стру-

чњака, члан, 
5. Душан Милотић, са листе стру-

чњака, члан. 
 

II. 
Задатак Конкурсне комисије из та-

чке I. овог рјешењаје је да у складу са 
законом спроведе поступак по Јавном 
конкурсу за попуњавање упражњених ра-
дних мјеста службеника у Општинској 
управи општине Петрово на неодређено 
вријеме, што укључује контролу испуња-
вања услова, обављање улазног интервјуа 
са кандидатима и сачињавање листе за 
избор кандидата по редоследу кандидата, 
на начин одређен Законом о службеницима 
и намјештеницима у органима јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и Прави-
лником о јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 42/17). Конкурсна комисија ће доста-
вити начелнику општине листу за избор 
кандидата са записницима о предузетим 
радњама у току изборног поступка. 

 
III. 

 Овим рјешењем замјењује се Рјеше-
ње број: 02-014-4-22/18 од 11.06.2018. го-
дине. 
 

IV. 
Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено 
у „Службеном гласнику  општине Петро- 
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во“, на огласној табли Општинске управе 
Петрово и интернет страници општине 
Петрово.  

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-4-26/18 
Датум: 09.07.2018.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 82. став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у орга-
нима јединице локалне самоуправе („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 74. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник  општине Петрово“, 
број 8/17), а на препоруку Комисије за 
спровођење Јавног конкурса за попуну  
упражњеног радног мјеста на неодређено 
вријеме у Општинској управи општине 
Петрово, број: 02-120-2/18 од 11.06.2018. 
године и утврђене ранг листе кандидата 
број: 02-120- 3/18 од 26.07.2018. године, 
Начелник општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 
о избору кандидата за пријем у радни 

однос на неодређено вријеме по Јавном 
конкурсу 

 
1. Илић Жељка, диплoмирани 

инжењер пољопривреде из Какмужа, 
кандидат по Јавном конкурсу, прима се у 
радни однос на неодређено вријеме са 
пуним радним временом у Општинској 
управи општине Петрово у Одјељењу за 
привреду и финансије, на упражњено  
радно мјесто Самостални стручни сара-
дник за пољопривреду, шумарство, водо-
привреду, контролу хране и заштиту жи-
вотне средине. 

2.  Именована је дужна да ступи на 
посао у року од 15 дана од дана кона-
чности ове Одлуке.  
            3. Након правоснажности ове Одлу-
ке и ступања кандидата на посао ће се 
донијети рјешење о распореду на радно 
мјесто и начину обрачуна плате. 

4. Ова Одлука ће се доставити свим 
кандидатима који су конкурисали за 
попуну упражњеног радног мјеста, а биће 
објављена у „Службеном гласнику  општи-
не Петрово“, на интернет страници општи-
не Петрово и на огласној табли општине  

Петрово. 
О б р а з л о ж е њ е 

Општина Петрово расписала је ја-
вни конкурс за попуну упражњеног радног 
мјеста на неодређено вријеме у Општи-
нској управи општине Петрово, број: 02-
120-2/18 од 11.06.2018. године, за радно 
мјесто Самостални стручни сарадник за 
пољопривреду, шумарство, водопривреду, 
контролу хране и заштиту животне сре-
дине Јавни конкурс објављен је у дневном 
листу „Блиц“ дана 21.06.2018. године и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ 
број 57/18. од 25.06.2018. године. Рок за 
пријаву кандидата је био 10.07.2018. го-
дине. На јавни конкурс конкурисао је један 
кандидат, Илић Жељка, дипл. инж. Пољо-
привреде из Какмужа.  

Комисија за спровођење поступка 
пријема службеника у Општинску управу 
општине Петрово у 2018. години у складу 
са чланом 80. став 2. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16),   
Правилником о јединственим поцедурама 
за попуњавање упражњених радних мјеста 
у градској односно општинској управи 
(„Службени гласник  Републике Српске“, 
број 42/17) и чланом II. Рјешења о име-
новању Комисије за спровођење поступка 
пријема службеника у Општинску управу 
општине Петрово у 2018. години број: 02-
014-4-26/18 од 09.07.2018. године а по 
напријед наведеном јавном конкурсм, са-
чинила је извјештај о проведеној проце-
дури по јавном конкурсу и утврдила Ранг 
листу кандидата број: 02-120-3/18 од 26.07. 
2018. године. Комисија је у току прове-
дене процедуре констатовала да je  пријавa 
благовременa и технички исправнa  и да 
кандидат испуњава све опште и посебне 
услове тражене јавним конкурсом, законом 
и утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број: 11/17,03/18 i 
04/18). Комисија је обавила улазни интер-
вју, извршила провјеру кандидата кроз 
познавање области рада за конкурисано 
радно мјесто, па је на основу коначне 
оцјене, додијелила кандидату 40 бодова, а 
у складу са чланом 81. став 1. утврдила да 
кандидат посједује довољно знања и стру-
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чне способности за обављање послова Са-
мостални стручног сарадника за пољо-
привреду, шумарство, водопривреду, ко-
нтролу хране и заштиту животне средине и 
уврстила је кандидата на ранг листу.  

Утврђену ранг листу Комисија је 
заједно са записницима о свим предузетим 
радњама у току изборног процеса доста-
вила Начелнику општине који на основу 
члана 82. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице ло-
калне самоуправе („Службени гласник  Ре-
публике Српске“, број 97/16)  доноси одлу-
ку о избору кандидата на основу утврђеног 
редослиједа из става 1. овог члана.  

Чланом 83.став 1. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима је-
динице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16) 
прописано је да је изабрани кандидат 
дужан да ступи на посао у року од 15 дана 
од дана коначности рјешенја о пријему у 
радни однос.  

Чланом 84. став 1. Закона о слу-
жбеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16) 
прописано је да се рјешење о пријему у 
радни однос изабраног кандидата доста-
вља свим кандидатима који су учествовали 
у изборном поступку. 

На основу свих наведених чиње-
ница, а примијенивши релевантне законске 
и подзаконске прописе, одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 ПРАВНА ПОУКА: Против ове 
Одлуке може се поднијети приговор Одбо-
ру за жалбе општине Петрово у року од 8 
дана од дана пријема Одлуке. 

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-120-4/18 
Датум: 08.08.2018.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 82. став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у орга-
нима јединице локалне самоуправе („Слу-
жбени гласник  Републике Српске“, број 
97/16), члана 74. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“, 
број 8/17), а на препоруку Комисије за 
спровођење Јавног конкурса за попуну  

упражњеног радног мјеста на неодређено 
вријеме у Општинској управи општине Пе-
трово, број: 02-120-2/18 од 11.06.2018. го-
дине и утврђене Ранг листе кандидата број: 
02-120- 3/18 од 26.07.2018. године, Наче-
лник општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 
о избору кандидата за пријем у радни 

однос на неодређено вријеме по Јавном 
конкурсу 

 
1. Радић Давор, дипломирани еко-

номистa из Порјечине, кандидат по Јавном 
конкурсу, прима се у радни однос на не-
одређено вријеме са пуним радним вре-
меном у Општинској управи општине Пе-
трово у Одјељењу за привреду и фина-
нсије, на упражњено радно мјесто Само-
стални стручни сарадник за унос фактура, 
унос добављача, унос наруџбеница и по-
траживања у трезорском пословању. 

2.  Именовани је дужна да ступи на 
посао у року од 15 дана од дана кона-
чности ове Одлуке.  
            3. Након правоснажности ове Одлу-
ке и ступања кандидата  на посао ће се 
донијети рјешење о распореду на радно 
мјесто и начину обрачуна плате. 

4. Ова Одлука ће се доставити свим 
кандидатима који су конкурисали за по-
пуну упражњеног радног мјеста, а биће 
објављена у „Службеном гласнику  општи-
не Петрово“, на интернет страници општи-
не Петрово и на огласној табли општине 
Петрово. 

О б р а з л о ж е њ е 
Општина Петрово расписала је ја-

вни конкурс за попуну упражњеног радног 
мјеста на неодређено вријеме у Општи-
нској управи општине Петрово, број: 02-
120-2/18 од 11.06.2018. године, за радно 
мјесто Самостални стручни сарадник за 
унос фактура, унос добављача, унос нару-
џбеница и потраживања у трезорском 
пословању. Јавни конкурс објављен је у 
дневном листу „Блиц“ дана 21.06.2018. 
године и у „Службеном гласнику Репу-
блике Српске“ број 57/18. од 25.06.2018. 
године. Рок за пријаву кандидата је био 
10.07.2018.године. 

Комисија за спровођење поступка 
пријема службеника у Општинску управу 
општине Петрово у 2018. години у складу 
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са чланом 80. став 2. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16),   
Правилником о јединственим поцедурама 
за попуњавање упражњених радних мјеста 
у градској односно општинској управи 
(„Службени гласник  Републике Српске“, 
број 42/17) и чланом II. Рјешења о име-
новању Комисије за спровођење поступка 
пријема службеника у Општинску управу 
општине Петрово у 2018. години број: 02-
014-4-26/18 од 09.07.2018. године а по на-
пријед наведеном јавном конкурсм, сачи-
нила је извјештај о проведеној процедури 
по јавном конкурсу и утврдила Ранг листу 
кандидата број: 02-120-3/18 од 26.07.2018.  
године. Комисија је у току проведене про-
цедуре констатовала да су се на конкурс за 
попуну упражњеног радног мјеста прија-
вила два кандидата: Милиновић Ивана из 
Петрова и Радић Давор из Порјечине. 
Комисија је установила да су обје пријаве 
благовремене и технички исправне  и да 
испуњавју све опште и посебне услове 
тражене јавним конкурсом, законом и 
утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број: 11/17.03/18 i 
04/18). Комисија је обавила улазни инте-
рвју са оба кандидата, извршила провјеру 
кандидата кроз познавање области рада за 
конкурисано радно мјесто, па је на основу 
коначне оцјене, додијелила кандидату Ми-
линовић Ивани  из Петрова 40 бодова и 
кандидату Радић Давору из Порјечине  45 
бодова, а у складу са чланом 81. став 1. 
утврдила да кандидати посједују довољно 
знања и стручне способности за обављање 
послова Самостални стручни сарадник за 
унос фактура, унос добављача, унос нару-
џбеница и потраживања у трезорском по-
словању, те утврдила ранг листу за упра-
жњено радно мјесто: 

1. Радић Давор из Порјечине, 45 
бодова 

2. Милиновић Ивана  из Петрова, 
40  бодова. 

Утврђену ранг листу Комисија је 
заједно са записницима о свим предузетим 
радњама у току изборног процеса доста- 
вила Начелнику општине који на основу 

члана 82. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16)  доноси од-
луку о избору кандидата на основу утвр-
ђеног редослиједа из става 1. овог члана.  

Чланом 83. став 1. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима је-
динице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16) 
прописано је да је изабрани кандидат ду-
жан да ступи на посао у року од 15 дана од 
дана коначности рјешенја о пријему у ра-
дни однос. 

Чланом 84. став 1. Закона о слу-
жбеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) 
прописано је да се рјешење о пријему у 
радни однос изабраног кандидата доставља 
свим кандидатима који су учествовали у 
изборном поступку. 

На основу свих наведених чиње-
ница, а примијенивши релевантне законске 
и подзаконске прописе, одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове 
Одлуке може се поднијети приговор Одбо-
ру за жалбе општине Петрово у року од 8 
дана од дана пријема Одлуке. 

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-120-5/18 
Датум: 08.08.2018.  
_______________________________________________________ 

 

9. 

На основу члана 82. став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у орга-
нима јединице локалне самоуправе („Слу-
жбени гласник  Републике Српске“, број 
97/16), члана 74. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник  општине Петрово“, 
број 8/17), а на препоруку Комисије за 
спровођење Јавног конкурса за попуну  
упражњеног радног мјеста на неодређено 
вријеме у Општинској управи општине 
Петрово, број: 02-120-2/18 од 11.06.2018. 
године и утврђене Ранг листе кандидата 
број: 02-120-3/18 од 26.07.2018. године, 
Начелник општине Петрово доноси 
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О Д Л У К У 
о избору кандидата за пријем у радни 

однос на неодређено вријеме по Јавном 
конкурсу 

 

1. Ђурић Владимир, инжењер инфо-
рматике из Какмужа, кандидат по Јавном 
конкурсу, прима се у радни однос на не-
одређено вријеме са половином пуног ра-
дног времена у Општинској управи општи-
не Петрово у Одјељењу за за општу упра-
ву, на упражњено радно мјесто Виши стру-
чни сарадник за администрацију инфор-
мационог система. 

2.  Именовани је дужан да ступи на 
посао у року од 15 дана од дана ко-
начности ове Одлуке.  
            3. Након правоснажности ове Одлу-
ке и ступања кандидата  на посао ће се 
донијети рјешење о распореду на радно 
мјесто и начину обрачуна плате. 

4. Ова Одлука ће се доставити свим 
кандидатима који су конкурисали за попу-
ну упражњеног радног мјеста, а биће обја-
вљена у „Службеном гласнику  општине 
Петрово“, на интернет страници општине 
Петрово и на огласној табли Општине 
Петрово. 

О б р а з л о ж е њ е 
Општина Петрово расписала је ја-

вни конкурс за попуну упражњеног радног 
мјеста на неодређено вријеме у Општи-
нској управи општине Петрово, број: 02-
120-2/18 од 11.06.2018. године, за радно 
мјесто Виши стручни сарадник за адми-
нистрацију информационог система на по-
ла радног времена.Јавни конкурс објављен 
је у дневном листу „Блиц“ дана 21.06.2018. 
године и у „Службеном гласнику Репу-
блике Српске“ број 57/18. од 25.06.2018. 
године.Рок за пријаву кандидата био је 
10.07.2018. године. На јавни конкурс ко-
нкурисао је један кандидат, Ђурић  Вла-
димир, инжењер информатике из Какмужа.  

Комисија за спровођење поступка 
пријема службеника у Општинску управу 
општине Петрово у 2018. години у складу 
са чланом 80. став 2. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16),   
Правилником о јединственим поцедурама 
за попуњавање упражњених радних мјеста 
у градској односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 42/17) и чланом II. Рјешења о име-
новању Комисије за спровођење поступка 
пријема службеника у Општинску управу 
општине Петрово у 2018. години број: 02-
014-4-26/18 од 09.07.2018. године а по 
напријед наведеном јавном конкурсм, са-
чинила је извјештај о проведеној проце-
дури по јавном конкурсу и утврдила Ранг 
листу кандидата број: 02-120-3/18 од 26.07. 
2018. године. Комисија је у току прове-
дене процедуре констатовала да je  пријавa 
благовременa и технички исправнa  и да 
кандидат испуњава све опште и посебне 
услове тражене јавним конкурсом, законом 
и утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број: 11/17,03/18 
и 04/18). Комисија је обавила улазни 
интервју, извршила провјеру кандидата 
кроз познавање области рада за конку-
рисано радно мјесто, па је на основу ко-
начне оцјене, додијелила 45 бодова, а у 
складу са чланом 81. став 1. утврдила да 
кандидат посједује довољно знања и 
стручне способности за обављање послова 
Виши стручни сарадник за администрацију 
информационог система и уврстила га на 
ранг листу. 

Утврђену Ранг листу Комисија је 
заједно са записницима о свим предузетим 
радњама у току изборног процеса до-
ставила Начелнику општине који на осно-
ву члана 82. став 1. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16)  
доноси одлуку о избору кандидата на 
основу утврђеног редослиједа из става 1. 
овог члана.  

Чланом 83. став 1. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 97/16) 
прописано је да је изабрани кандидат 
дужан да ступи на посао у року од 15 дана 
од дана коначности рјешенја о пријему у 
радни однос. 

Чланом 84. став 1. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) 
прописано је да се рјешење о пријему у 
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радни однос изабраног кандидата доставља 
свим кандидатима који су учествовали у 
изборном поступку. 

На основу свих наведених чиње-
ница, а примијенивши релевантне законске 
и подзаконске прописе, одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 ПРАВНА ПОУКА: Против ове 
Одлуке може се поднијети приговор 
Одбору за жалбе општине Петрово у року 
од 8 дана од дана пријема Oдлуке. 

 

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

Број: 02-120-6/18 
Датум: 08.08.2018.  
_______________________________________________________ 

10. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 97/16), члана 8.став 
3. Одлуке о извршењу  буџета општине 
Петрово за 2018. годину („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 12/17) и чла-
на 74. Статута општине Петрово  („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
8/17), начелник  општине доноси 
  

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-
циони код 00380130), како слиједи: 

   са конта 411100-Расходи за бруто 
плате запослених                       2.000,00 КМ 

   на конто 411300-Расходи за на-
кнаду плате за вријеме боловања, роди-
тељског одсуства и осталих накнада плата 
који се не рефундирају             2.000,00 КМ                     
период август 2018. 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: 02-014-1-346/18 
Датум: 23.08.2018.  
___________________________________________________________________________ 

11. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16) и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 8/17), 
Замјеник Начелник општине Петрово 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИ-

СИЈЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЗБИРНОГ 
ИЗВЈЕШТАЈА  

 

Члан 1. 
 Именује се Централна комисија за-
дужена за сачињавање збирног извјештаја 
о причињеним штетама насталим услед 
елементарних непогода- поплава 13.07. 
2018. године на подручју општине Петрово 
у МЗ Какмуж и МЗ Сочковац, у саставу: 

 

 1. Жељко Ђурић - предсједник, 
 2. Мира Катанић - члан, 
 3. Владо Симић - члан. 
 

Члан 2. 
 Задатак комисије је да на основу по-
јединачних извјештаја Комисија задуже-
них за попис и процјену штета на инфра-
структурним, привредним и стамбеним 
објектима и пољопривредним усјевима на-
сталих услед дејства елементарне непо-
годе-поплава 13.07.2018. године сачини 
збирни извјештај о насталим штетама на 
подручју МЗ Какмуж и МЗ Сочковац на 
подручју општине Петрово. 
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 

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

Број: 02-014-1-285/18 
Датум: 16.07.2018.  
_______________________________________________________ 

12. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16) и члана 74. 
Статута општине („Службени гласник 
општине Петрово“ број 8/17) Начелник 
општине Петрово дана 20.08.2018. године 
доноси 
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Н А Р Е Д Б У 
о мјерама за сузбијање и уништавање 

коровске биљке амброзија  
 

Члан 1. 
Овом наредбом утврђују се субјекти 

и мјере за сузбијања и уништавања коро-
вске биљке амброзија  у циљу спречавања 
њеног даљег ширења на подручју општине 
Петрово. 

 

Члан 2. 
 Сузбијање и уништавање амброзије 
спроводе: 

1) власници и корисници површина 
пољопривредног обрађеног и необрађеног 
земљишта (вртови и баште, њиве, воћња-
ци, ливаде и друго), шуме, ловишта; 

2) власници и корисници грађеви-
нског земљишта, изграђеног и неизграђе-
ног; 

3) субјекти који управљају водото-
ковима и каналима и површинама уз водо-
токе и канале; 

4) субјекти који одржавају површи-
не уз јавне путеве и жељезничке пруге; 

5) субјекти који управљају парко-
вима, гробљима, и другим зеленим по-
вршинама; 

6) власници и корисници запуште-
них површина, поред путева, стаза и друго. 
 

Члан 3. 
 Субјекти из члана 2. ове одлуке 
дужни су да на наведеним површинама 
сузбијају и уништавају амброзију и то 
примјеном сљедећих мјера: кошење, чупа-
ње и друге механичке мјере. 
 

Члан 4. 
           Ова наредба ступа на снагу даном 
доношења а бит ће објављена у Службе-
ном гласнику општине Петрово. 

 

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

Број: 02-014-3-2/18 
Датум: 20.08.2018.  
_______________________________________________________ 

13. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 97/16), и члана 74. 
Статута општине Петрово („Службени гла-

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

О Д Л У К У 
 

І 
 Драган Стефановић, грађевински 
техничар из Петрова, именује се као лице 
задужено испред општине Петрово за на-
дзор над извођењем радова на санацији и 
изградњи стамбених објеката кроз 
“Програм за опоравак од поплава-стамбено 
збрињавање“. 
 

ІІ 
           Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а бит ће објављена 
у „Службеном гласнику општине Пе-
трово“. 

 

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

Број: 02-014-1-344/18 
Датум: 22.08.2018.  
_______________________________________________________ 

14. 
На основу члана 59. став 1. тачка 

12. и члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Репу-
блике Српске» број 97/16), члана 19. став 
2. Закона о систему јавних служби («Слу-
жбени гласник Републике Српске» број 
68/07 и 109/12) и члана 74. став 1. тачка 13. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 8/17), Наче-
лник  општине доноси 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Статут о допуни 
статута ЈУ „Центар за социјлни рад“ 

Петрово 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Статут о до-

пуни статута ЈУ „Центар за социјлни рад“ 
Петрово, број: 02-12-245/18 од 21.08.2018. 
године. 
 

Члан 2. 
 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: 02-014-1-343/18 
Датум: 21.08.2018.  
________________________________________________________________________________ 
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15. 
На основу члана 240. став 4., члана 

271б., а у вези са чланом 121., 123. и члана 
194. Закона о раду („Службени гласник 
Републике Српске“, број 1/16 и 66/18) и 
члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) Начелник општине Петрово као 
заступник Општинске управе општине Пе-
трово (у даљем тексту: Послодавац) и Си-
ндикална организација Општинске управе 
општине Петрово (у даљем тексту: Синди-
кат)  закључују 

 
АНЕКС БР. 1. 

ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ 
УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ    
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
У Појединачном колективном уго-

вору за запослене у Општинској управи 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“, број: 11/17) у члану 5. 
у ставу 2. на крају текста додаје се текст „ 
и представља плату прије опорезивања“. 

 У истом члану 5. додаје се нови 
став 3. који гласи: „У елементима за утвр-
ђивање плате из става 2. овог члана са-
држан је порез на доходак.“ У досадашњем 
ставу 3. текст „става 2.“ се мијења и гласи 
„става 2. и 3.“. Досадашњи ставови 3, 4, 5 и 
6. постају ставови 4, 5, 6, и 7. 

 

Члан 2. 
У Појединачном колективном уго- 

вору за запослене у Општинској управи 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“ број: 11/17)  члан 6. се 
мијења и гласи: 

„Коефицијенти за обрачун плата за-
послених утврђују се у распонима у зави-
сности од сложености послова, стручне 
спреме прописане за радно мјесто, само-
сталности у раду и степену одговорности.  

 

Послови  се разврставају у платне 
групе са сљедећим платним коефицијенти-
ма:  

 
1) прва платна група- послови на којима се 
захтијева стручност неквалификованог 
радника ..................................................  4,40 

 
2) друга платна група- послови на којима 
се захтијева стручност која се стиче сре-

дњим образовањем у трајању од три го-
дине ......................................................... 5,35 
 

3) трећа платна група - послови на којима 
се захтијева стручност која се стиче сре-
дњим образовањем у трајању од четири 
године 
3.1.  стручни сарадник, седма категорија, 
прво звање .............................................. 7,00 
3.2.  стручни сарадник, седма категорија, 
друго звање ............................................ 6,00 
3.3.  стручни сарадник, седма категорија, 
треће звање ............................................. 5,80 
3.4.  намјештеник ................................... 5,80 
 
4) четврта платна група - послови на 
којима се захтијева стручност која се стиче 
специјализацијом на основу стручности  
средњег образовања са завршеним четво-
рогодишњим школовање ...................... 8,10 
 

5) пета платна група - послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче вишим 
образовањем или високим образовањем са 
остварених 180 ECTS бодова 
5.1. намјештеник-старјешина добровољне 
ватрогасне јединицe .............................. 9,25 
5.2. виши стручни сарадник, шеста кате-
горија, прво звање ................................. 9,25 
5.3. виши стручни сарадник, шеста  кате-
горија, друго звање ................................ 8,35 
5.4. виши стручни сарадник, шеста  кате-
горија, треће звање ................................ 8,25 
 

6) шеста платна група - послови на којима 
се захтијева стручност која се стиче висо-
ким образовањем у трајању од четири го-
дине или високим образовањем са остваре-
них 240 ECTS бодова:  
6.1. друга категорија-шеф одсјека ..... 12,60 
6.2. четврта категорија-инспектор и кому-
нални полицајац ................................... 11,45 
6.3. самостални стручни сарадник, пета 
категорија, прво звање ........................ 10,00 
6.4. самостални стручни сарадник, пета 
категорија, друго звање ........................ 9,60 
6.5. самостални стручни сарадник, пета 
категорија, треће звање ......................... 9,35 
6.6. намјештеник .................................... 9,35 
 

7) седма платна група- послови на ру-
ководећим радним мјестима на којима се 
захтијева стручност која се стиче високим 
образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 
240 ECTS бодова или еквивален: 
7.1. прва категорија, секретар Скупштине 
општине ................................................ 14,35 
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7.2. прва категорија, начелник одјељења 
Општинске управе ............................... 14,35 
 

Коефицијенти из става 2. овог члана 
представљају коефицијене за обрачун пла-
те, с тим да се за радно мјесто службеника 
у истој катеорији, односно категорији и 
звању, односно пословима исте сложено-
сти за радна места намјештеника, одређује 
исти коефицијент.“ 
 

Члан 3. 
          У члану 20.став 2. у алинеји 4. ријеч 
„нето“ се брише, а иза ријечи „плате“ до-
даје се текст „ после опорезивања“. 
 

Члан 4. 
У осталом дијелу Колективни уго-

вор остаје неизмијењен. 
 

Члан 5. 
Овај Анекс колективног уговор сма-

тра се закљученим када га у истовјетном 
тексту потпишу заступници уговорних 
страна.  

 
Члан 6. 

Овај Анекс колетивног уговора сту-
па на снагу наредног дана од дана потпи-
сивања и биће објављен у “Службеном 
гласнику општине Петрово“, а примјењи-
ваће се почев од обрачуна плате за мјесец 
август 2018.  године.  

 

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

Број: 02-12-3/18 
Датум: 23.08.2018.  

 

                               ПРЕДСЈЕДНИК  
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

                        Љиљана Милиновић, с.р. 
Број: 17/18 
Датум: 23.08.2018.  
_______________________________________________________ 

16. 
На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, броj: 97/16), члана 74. и 
87. став 3. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник  општине Петрово“ 
број: 8/17) сагласно одредбама Поједина-
чног колективног уговора за запослене у 
Општинској управи општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број: 11/17) и Анекса бр. 1. Појединачног 

колективног уговора за запослене у 
Општинској управи општине Петрово, 
број. 02-12-1/18 од 23.08.2018. године, На-
челник општине Петрово, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИ-
ЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
 У Правилнику о платама и накна-
дама запослених у Општинској управи 
општине Петрово („Службени гласник  
општине Петрово“ број: 1/18 и 3/18) у 
члану 2. став 1.  на крају  се додаје текст“ и 
представља плату прије опорезивања“. 
            У истом члану после става 1. додаје 
се став 2. који гласи “У елементима за 
утврђивање плате из става 1. овог члана 
садржан је порез на доходак.“ 
            У истом члану досадашњи ставови 
2. и 3. постају ставови 3. и 4. 
  

Члан 2. 
Члан 6. се мијења и измијењен гла-

си: 
 „Висина цијене рада, као основ за обрачун 
плата запослених, утврђена је чланом 5. 
Појединачног колетивног уговора за запо-
слене у Општинској управи општине Пе-
трово („Службени гласник општине Пе-
трово“ број: 11/17) и Анексом бр. 1. Поје-
диначног колективног уговора за запо-
слене у Општинској управи општине Пе-
трово, број. 02-12-1/18 од 23.08.2018. годи-
не.“ 
 

Члан 3. 
Члан 7. се мијења и измијењен гла-

си: 
„Коефицијенти сложености послова 

за обрачун плате запослених у Општинској 
управи општине Петрово утврђени су чла-
ном 6. Појединачног колетивног уговора за 
запослене у Општинској управи општине 
Петрово („Службени гласник  општине 
Петрово“ број: 11/17) и Анексом бр. 1. По-
јединачног колективног уговора за запо-
слене у Општинској управи општине Пе-
трово, број. 02-12-1/18 од 23.08.2018. годи-
не.“ 

 
 
 

Члан 4. 
           У члану 15. Прилог 1.-„Преглед ко- 
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ефицијената сложености послова по систе-
матизованим радним мјестима у Општи-
нској управи општине Петрово“ мијења се 
у цјелости и чини саставни дио Прави-
лника.  
 

Члан 5. 
            У осталом дијелу Правилник о пла-
тама и накнадама запослених у Општи-
нској управи општине Петрово остаје не-
измијењен. 

 

Члан 6. 
           Овај Правилник ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења и биће обја-
вљен у “Службеном гласнику општине Пе-
трово“, а примјењиваће се почев од обра-
чуна плате за мјесец август 2018. године. 
 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-355/18 
Датум: 24.08.2018.  

                                                                                                                                    Прилог 1. 
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА СЛОЖЕНОСТИ ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ 

РАДНИМ МЈЕСТИМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

 
Р.бр. 

 
Назив радног мјеста 

 
Коефицијент 

 1.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ  
1. Начелник одјељења за општу управу        14,35 
2. Самостални стручни сарадник за људске ресурсе и борачко-инвалидску 

заштиту 
       10,00 

3. Виши стручни сарадник зa послове  цивилне заштите и заштите на 
раду 

9,25 

4. Стручни сарадник за персоналне и опште послове 6,00 
5. Стручни сарадник за послове пријемне канцеларије и архиве 6,00 
6. Стручни сарадник за послове матичних књига 6,00 
7. Стручни сарадник за војну евиденцију, административну подршку 

борачко-инвалидсним организацијама и мјесним заједницама 
6,00 

8. Стручни сарадник за административно  послове Начелника општине 6,00 
9.  Стручни сарадник за административно –техничке послове Скупштине 

општине 
6,00 

10. Стручни сарадник за послове инфопулта 6,00 
11. Виши стручни сарадник за администрацију иноформационог система 8,25 
12. Кућни мајстор 5,80 
13. Возач 5,80 
14. Куварица   5,35 
15. Помоћна куварица 4,40 
16. Чистачица 4,40 
17. Старјешина добровољне ватрогасне јединице 9,25 

 2.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. Начелник одјељења за просторно планирање и стамбено-комуналне 
послове 

       14,35 

2. Самостални стручни сарадник за просторно планирање и грађење 10,00 
3. Виши стручни сарадник за стамбено-комуналне послове 8,25 
4. Виши стручни сарадник за инфраструктуру 8,25 
5. Самостални стручни сарадник за нормативно правне послове   9,35 
6. Стручни сарадник за локални економски развој  8,10 
7. Комунални полицајац 11,45 
 3.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ  

1. Начелник одјељења за привреду и финансије 14,35 
2. Самостални стручни сарадник за привреду и приватно предузетништво 10,00 
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3. Самостални стручни сарадник за пољопривреду, шумарство, 
водопривреду, контролу хране и заштиту животне средине 

9,35 

4. Самостални стручни сарадник за буџет и финансије 10,00 
5. Стручни сарадник за главну књигу трезора 8,10 
6. Стручни сарадник за готовинска плаћања у трезорском пословању, 

благајну, обрачун плата и других исплата 
6,00 

7. Самостални стручни сарадник за унос фактура, унос добављача, унос 
наруџбеница и потраживања у трезорском пословању 

9,35 

8. Самостални стручни сарадник за књиговодство основних 
средстава,јавних добара и ситног алата и инвентара 

10,00 

9. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности,јавне набавке, 
цивилни сектор и послове преводиоца 

9,35 

10. Тржни инспектор         11,45 
11. Урбанистичко-грађевински инспектор         11,45 

 4.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
1. Секретар Скупштине општине         14,35 

 
________________________________________________________________________________ 

17. 
На основу члана 59. став 1. тачка 

12. и члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ бр. 97/16), чална 19. став 4. 
Закона о систему јавних служби („Слу-
жбени гласник Републике Српске“ број: 
68/07 и 109/12) и члана 74. Став 1. тачка 
13. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 8/17) На-
челник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

измјенама и допунама Правилника о уну-
трашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Петрово 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Правилник о 
 измјенама и допунама Правилника о уну-
трашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Петрово, број: 02-120-
257/18 од 30.08.2018. године. 
 

Члан 2. 
 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: 02-014-1-358/18 
Датум: 30.08.2018.  
_______________________________________________________ 

18. 
На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став(6), a у вези са чланом 89. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), 
сходно члану 59. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број 
97/16), те члана 57. Статута општине Пе-
трово-Пречишћени текст („Службени гла-
сник општине Петрово“, број 7/14), Наче-
лник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 
О додјели уговора за јавну набавку радова 
путем конкурентског захтјева „Асфалти-

рање дијела пута за Недељковиће у мјесној 
заједници Порјечина“ број: 02-014-7-81/18 

од 08.08.2018. године 
 

Члан 1. 
„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток, 

изабран је као најповољнији понуђач у по-
ступку јавне набавке радова путем конку-
рентског захтјева „Асфалтирање дијела пу-
та за Недељковиће у мјесној заједници По-
рјечина“ број: 02-014-7-81/18 од 08.08. 
2018. године. 

 
Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 
путем конкурентског захтјева „Асфалти-
рање дијела пута за Недељковиће у мјесној 
заједници Порјечина“ број: 02-014-7-81/18 
од 08.08.2018. године, пристигла је 1 (је-
дна) благовремена понуда. 
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Члан 3. 
Уговор о јавној набавци радова: 

„Асфалтирање дијела пута за Недељковиће 
у мјесној заједници Порјечина“, закључиће 
се најкасније 10 дана након окончања по-
ступка јавне набавке.  
 

Члан 4. 
Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-
ном гласнику општине Петрово“.  

    О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 Поступак јавне набавке радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 
број 39/14), те подзаконским актима и 
осталим позитивним прописима из области 
јавних набавки. Поступак је спровела 
Општинска управа општине Петрово, а 
Комисија за јавне набавке Општинске 
управе општине  Петрово, након пријема и 
оцјене понуде, упутила је препоруку На-
челнику општине Петрово, да се као најпо-
вољнији понуђач изабере ЈП “Бранислав 
Ђурановић“ с.п. Петрово. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 
б),  члана 70. став (1), став (3) и став (6), а 
у вези са чланом  89. Закона о јавним наба-
вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
39/14), одлучено је  као у диспозитиву ове 
Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-
бавци  и који сматра да је Уговорни орган 
у току  поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или 
подзаконских аката донесених на основу 
њега има право уложити жалбу на посту-
пак, сходно члану 97. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник БиХ“, број 
39/14). Жалба се подноси Уговорном орга-
ну као првостепеној инстанци у жалбеном 
поступку у писаној форми директно, или 
препорученом поштанском пошиљком. 
Жалба се подноси у довољном броју при-
мерака, а који не може бити мањи од три, 
како би могла бити уручена квалифико-
ваном кандидату или изабраном понуђачу, 
као и другим странкама у поступку. У 
случају директне предаје жалбе, Уговорни 
орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 
времену пријема жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 
је подносилац жалбе запримио Одлуку о 
избору најповољнијег понуђача у смислу 
члана 101. став 5. Закона о јавним наба-
вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 
уговор закључен без спроведеног поступка 
јавне набавке у супротности са овим за-
коном, а најкасније у року од једне године 
од дана закључења Уговора у том посту-
пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
39/14). 
 

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

Број: 02-014-7-88/18 
Датум: 15.08.2018.  
_______________________________________________________ 

19. 
На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-
сник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 97/16), те члана  57. Статута општине 
Петрово-Пречишћени текст  („Сл. гласник 
општине Петрово“, број 7/14), Начелник 
општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем  директног 
споразума: „Набавка термовизијске 

ватрогасне камере“  
 

I 
Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача роба путем  директног 
споразума: „Набавка термовизијске ватро-
гасне камере“ 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.тех.. 
3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  
Замјенски члан: Весна Петровић, 

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

хнички секретар 
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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 

23.08.2018. године у 09:15 часова у про-
сторијама општине 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: 02-014-7-93/18 
Датум: 22.08.2018.  
_______________________________________________________ 

20. 
На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став(6), 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 само-
управи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те 
члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 
гласник општине Петрово“, број 8/17), 
Начелник општине Петрово,  доноси 

 
О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 
„Набавка термовизијске ватрогасне 

камере“ 
  

Члан 1. 
„Техничка заштита“ д.о.о. Добој, 

изабран је као најповољнији понуђач у по-
ступку јавне набавке роба путем директног 
споразума: „Набавка термовизијске ватро-
гасне камере“, број 02-014-7-92/18 од 
17.08.2018. године. 
  

Члан 2. 
У поступку јавне набавке роба пу-

тем директног споразума: „Набавка термо-
визијске ватрогасне камере“, број 02-014-
7-92/18 од 17.08.2018. године, пристигла је 
1 (једна) благовремена понуда. 
 

Члан 3. 
Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка термовизијске ватрогасне камере“,  
закључиће у најкраћем могућем року од 
дана када је  понуђач обавјештен о избору 
најповољнијег понуђача. 
 

Члан 4. 
Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-
ном гласнику општине Петрово“ .      

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о ја-
вним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 
број 39/14), те подзаконским актима и 
осталим позитивним прописима из области  
јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 
управа општине Петрово, а Комисија  за 
јавне набавке Општинске управе општине  
Петрово, након пријема и оцјене понуде, 
упутила  је препоруку Начелнику општине 
Петрово, да се као најповољнији понуђач 
изабере „Техничка заштита“  д.о.о. Добој. 

На основу члана 70. став (1), став 
(3) и став(6), а у вези са чланом  90. Закона 
о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 
БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у ди-
спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-
бавци  и који сматра да је Уговорни орган 
у току  поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ  
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити Жалбу на 
поступак., сходно члану 97. Закона о ја-
вним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 
органу као првостепеној инстанци у жа-
лбеном поступку у писаној форми дире-
ктно, електронским путем, ако је електро-
нско средство дефинисано као начин ко-
муникације у тендерској документацији, 
или препорученом поштанском поши-
љком. У случају директне предаје Жалбе, 
Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 
потврду о времену пријема Жалбе. Жалба 
се изјављује у року од 5 (пет) дана, од дана 
када је подносилац Жалбе запримио Одлу-
ку о избору најповољнијег понуђача у 
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смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 
39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 
уговор закључен без спроведеног поступка 
јавне набавке у супротности са овим за-
коном, а најкасније у року од једне године 
од дана закључења Уговора у том по-
ступку, у смислу члана 101. Закона о ја-
вним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
број: 39/14). 
 

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

Број: 02-014-7-96/18 
Датум: 23.08.2018.  
_______________________________________________________ 

21. 
На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), члана 88. те 
члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 
број 39/14), сходно члану 59. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
97/16), те члана 74. Статута општине Пе-
трово („Сл. гласник општине Петрово“, 
број 8/17), Начелник општине Петрово,  
доноси 

 
О покретању поступка јавне набавке рoба: 

„Набавка топловодних котлова“ 
 

Члан 1. 
Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка топловодних 
котлова“ 

 
Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 
извршиће се путем конкурентског захтјева, 
при чему је предвиђено склапање оквирног 
споразума са једним понуђачем, у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским 
актима из области јавних набавки. 
 

Члан 3. 
Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 23.931.62 КМ без ПДВ-а, 
док са ПДВ-ом процијењена вриједност 
ове јавне набавке износи 28.000,00 КМ. 
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 
обезбијеђена су буџетом општине Петрово 
за 2018. годину, са конта 511 341 – Издаци 

за набавку пећи на чврсто гориво за 
централно гријање. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за јавне набавке Општинске 
управе општине Петрово и Општинска 
управа општине Петрово. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-7-94/18 
Датум: 29.08.2018.  
_______________________________________________________ 

22. 
На основу члана 73. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 6/18), чла-
нa 16. a у вези са чланом 14. став 1. Одлуке 
о општинским наградама и признањима 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 7/04 и 7/07), Комисија за награде и 
признања, на приједлог начелника општи-
не, на сједници одржаној  дана 27.07.2018. 
године донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ОБЛАСТИМА,  ВРСТИ  И БРОЈУ 
ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИ-

ЗНАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ У 2018. ГОДИНИ 
 

І 
 Поводом Дана општине Петрово 
''Михољдан'' у 2018. години биће додје-
љена следећа општинска признања и на-
граде: 

I  - Повеља општине Петрово  
1 повеља; 

II - Плакета општине Петрово ''Ми-
хољско љето''                      1. плакета; 

ІII – У области привреде, шумар-
ства и пољопривреде: 

1. Златна значка општине Петрово 
                            1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово                        
 1. значка; 

3. Писмена похвала          2. похвалe; 
ІV– У области друштвених дјела-

тности (образовање, култура, спорт, здра-
вство и друге дјелатности) 
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1. Златна значка општине Петрово 
                           1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово 
                        1. значка; 

3. Новчана награда у износу од 
100,00 КМ                                5. награда; 

4. Писмена похвала         5. похвала. 
 

II 
Новчане награде биће додијељене 

заслужним појединцима, првенствено 
омладинцима који су остварили одређене 
резултате у спортским, образовним, ку-
лтурним и другим друштвеним дјела-
тностима. 

III 
Награде и признања додјељује Ску-

пштина општине Петрово по основу  ја-
вног огласа, кога расписује Комисија за 
награде и признања. 

Оглас из претходног става биће 
објављен на огласној табли општине, пу-

тем Радија Републике Српске-Студио Пе-
трово и достављањем овлашћеним пре-
длагачима из члана 16. став 3. Одлуке о 
општинским наградама и признањима 
(«Службени гласник општине Петрово» 
број 7/04 и 7/07). 

 

IV 
Рок за предлагање кандидата за до-

дјелу награда и признања општине Пе-
трово за 2018. годину је 30. дана од дана 
објављивања огласа. 

 
V 

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

 
                       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                Драган Протић, с.р. 
Број: 01-013.3-5/18 
Датум: 27.07.2018.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

 1. Одлука о именовању Комисије за попис и 
процјену висине штете од елементарне непо-
годе поплава на привредним и стамбеним 
објектима и пољопривредним усјевима ........................................ 1 

 2. Одлука о именовању Комисије за попис и 
процјену висине штете од елементарне непо-
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дијелу територије општине Петрово ........................................ 2 
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конкурсу (Илић Жељка) ........................................ 4 
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дни однос на неодређено вријеме по Јавном 
конкурсу (Радић Давор) ........................................ 5 

 9. Одлука о избору кандидта за пријем у радни 
однос на неодређено вријеме по Јавном ко-
нкурсу (Ђурић Владимир) ........................................ 6 
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општине Петрово ........................................ 10 

 16. Правилник  о измјенама и допунама Пра-
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Општинској управи Општине Петрово ........................................ 11 
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 18. Одлука о додјели уговора за јавну набавку 
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лтирање дијела пута за Недељковиће у Мје-
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 19. Рјешење о именовању Комисије за јавне на-
бавке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача радова путем директног 
споразума: „Набавка термовизијске ватрога-
сне камере“ ........................................ 14 

 20. Одлука о додјели уговора за јавну набавку 
роба: „Набавка термовизијске ватрогасне ка-
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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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