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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  9                            Петрово,  15.10.2020. године             Година: XXVIII 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 33. става 2. тачке 

20. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 38. става 2. тачке 22. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 8/17), члана 12. 

Одлуке о општинским наградама и при-

знањима (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 7/04. и 7/07), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 08.10.2020. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА 

И ПРИЗНАЊА  У 2020.  ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Поводом Крсне славе општине Пе-

трово Михољдан и Дана општине 12. окто-

бар, као израз захвалности за вишегоди-

шњи рад, допринос у развоју радне и 

животне средине, развоју и постојаности 

општине Петрово и друге активности у 

свим областима живота и рада на подручју 

општине Петрово, у 2020. години додје-

љују се следеће општинске награде и при-

знања: 
 

I- ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ПЕ-

ТРОВО ''МИХОЉСКО ЉЕТО '' 

ДОО „Компанија Милојевић Гиље 

гас“,  

Радна јединица „Терме-Озрен“ 

Петрово  
 

II – ОБЛАСТ  ПРИВРЕДЕ, ШУ-

МАРСТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ 

2.1. Златна значка општине 

Петрово: 

 Ристић Младен из Какмужа 

2.2.Сребрена значка општине 

Петрово: 

 Ђурковић Милорад из Карановца 

2.3.Писмена похвала: 

Удружење пољопривредних про-

извођача 

 
 

 
 

 „Пољопривредник 04“ Петрово 

 

III – ОБЛАСТ  ДРУШТВЕНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ (образовање, култура, 

спорт, здравство и др.) 

3.1.Златна значка општине 

Петрово: 

 Шешлак Анђелко-Пирго из Петрова 

3.2.Сребрена значка општине 

Петрово: 

Јелена Пуповац из Петрова 

3.3.Новчана награда у износу од 

100,00 КМ. 

 1) Милица Илић из Петрова, 

 2) Рената Божић из Карановца, 

 3) Марио Катанић из Петрова, 

 4) Софија Радељић из Петрова, 

 5) Војислав Илић из Калуђерице. 

3.4.Писмена похвала: 

1) Ловачко удружење „Озрен“ –  

Ловачка секција „Сижје-Кртова“,  

2) Биљана Симић из Петрова,  

3) Ловачко удружење „Озрен“ Пе-

трово,      

4) Општинска организација Црве-

ног крста Петрово,    

 5) Владимир Ђурић из Какмужа. 

  

Члан 2. 

Награде и признања из члана 1. ове 

одлуке биће уручени на свечаној сједници 

Скупштине општине Петрово, у мјесецу 

октобру 2020. године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово'' и 

на огласној табли општине. 

                                           

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-45/20 

Датум: 08.10.2020. 
_______________________________________________________ 
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2. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 8/17), члана 

170. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

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

Информацијe о стању водоснабдјевања у 

МЗ Петрово, Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 08.10.2020. го-

дине донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању водо-

снабдјевања у МЗ Петрово, број: 02-014-2-

180/20 од 01.10.2020. године и прихвата је. 
 

II 

            Скупштина општине Петрово за-

кључује да стање водоснабдјевања у Мје-

сној заједници Петрово није на задово-

љавајућем нивоу, нарочито након искљу-

чивања из водоводног система  резервоара 

''Јама'' у септембру 2019. године, па тражи 

од Начелника општине Петрово и Општи-

нске управе Петрово, да у сарадњи и уз 

учешће ЈКП ''Вода'' Петрово, а по потреби 

и других правних и физичких лица, у нај 

краћем року, док то још временске при-

лике дозвољавају,  изврше  опремање и  

пуштање у потребу бунара у кругу бившег 

Дјечијег одмаралишта, изврше реконстру-

кцију и пусте у употребу бунар у обухвату 

објекта ''Шумарнице'' ако се претходно 

извршеном анализом  установи да је вода 

исправна за људску употребу, обоје у МЗ. 

Калуђерица, односно опреме и у употребу 

ставе бунар у Пословној зони ''Калуђе-

рица'' ако се то покаже рационалније, те 

изврше реконструкцију  водоводног си-

стема у  Ул. Колона 15 мај у МЗ Петрово, 

за које радове постоје обезбјеђена фина-

нсијска средства. 
 

III 

            Скупштина општине поново тражи 

од Начелника општине Петрово да овој 

скупштини поднесе информацију о мје-

рама које су предузете или се планирају 

предузети против предузећа ''Геокоп'' које 

је својим незаконитим радњама на по-

вршинском копу ''Делића брдо'' у Петрову 

испуштањем отпадних вода извршило оне-

чишћавање воде у изворишту '' Јама'' а није 

нити показује спремност да изврши надо-

кнаду бар дијела настале штете, нити да на 

било који начин узме учешће у рје-шавању 

проблема који су изазвали. 
 

IV 

          Скупштина општине тражи од Наче-

лника општине Петрово, ресорног одје-

љења Општинске управе Петрово и ЈКП 

''Вода'' Петрово, да се у 2021. години на-

ставе активности на побољшавању водо-

снабдјевања на цијелом простору општине 

Петрово, како у погледу количине воде, 

тако и у погледу  њене техничке испра-

вности и уређења водозахватних објеката у 

складу са прописима, те да се за ове по-

требе у буџету општине планирају потре-

бна средства. 
 

V 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-12/20 

Датум: 08.10.2020. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), те члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке ра-

дова: „Санирање и пресвлачење асфалтом 

путних праваца на територији општине 

Петрово“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја- 

вне набавке радова: „Санирање и пресвла-

чење асфалтом путних праваца на тери-

торији општине Петрово“. 
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Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем отвореног поступка у 

складу са Законом о јавним набавкама Бо-

сне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским 

актима из области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 18.332,47 КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку радова  из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2020. годину,  са конта број 511 

231- Издаци за инвестиционо одржавање 

путева. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-157/20 

Датум: 26.08.2020.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача радова путем отвореног по-

ступка: „Асфалтирање дијела пута за 

гробље Поточани“. 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба- 

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем путем 

отвореног поступка: „Асфалтирање дијела 

пута за гробље Поточани“ у следећем с-

ставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл . екон., 

предсједник  

 Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.техн. 

3. Весна Петровић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Мирјана Арсенић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  

технички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

02.10.2020. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.        
  

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .   
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-164/20 

Датум: 10.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 5. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

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

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), те члана 74. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

радова: „Асфалтирање дијела пута за 

гробље Поточани“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја- 
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вне набавке радова: „Асфалтирање дије-ла 

пута за гробље Поточани“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем отвореног поступка у 

складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским 

актима из области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 25.393,16 КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку радова  из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2020. годину,  са конта број 

511 231- Издаци за прибављање  асфа-

лтних путних праваца  - пројекат „марка на 

марку“. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-160/20 

Датум: 10.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 6. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача радова путем отвореног по-

ступка: „Санирање и пресвлачење асфа-

лтом путних праваца на територији 

општине Петрово“. 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке  

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем путем отво-

реног поступка: „Санирање и пресвлачење 

асфалтом путних праваца на територији 

општине Петрово“ у следећем саставу: 

 

 

1. Зоран Стјепановић, дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.техн. 

3. Весна Петровић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Мирјана Арсенић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  

технички секретар 

 Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

18.09.2020. године у 09:15 часова у просто-

ријама Општинске управе општине Пе-

трово.   

       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 
 

Број: 02-014-7-158/20 

Датум: 28.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 

 7. 

 

На основу члана 69. став (2) тачка 

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

25. Закона о јавним набавкама Босне и Хе-

рцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

39/14), сходно члану 59. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), 

те члана 74. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 
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О Д Л У К У 

О поништењу поступка јавне набавке ра-

дова путем отвореног поступка „Набавка 

моторног возила за прикупљање и одвоз 

кабастог комуналног отпада“ 

 

Члан 1. 

Поништава се поступак јавне наба-

вке радова путем отвореног поступка „На-

бавка моторног возила за прикупљање и 

одвоз кабастог комуналног отпада“ број 

02-014-7-139/20 од 17.07.2020. године. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке радова пу-

тем путем отвореног поступка „Набавка 

моторног возила за прикупљање и одвоз 

кабастог комуналног отпада“ број 02-014-

7-139/20 од 17.07.2020. године се пони-

штава у складу са Рјешењем Канцеларије 

за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, 

број ЈN2-02-07-1-2041-7/20 od 27.08.2020. 

године. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: У 

складу са чланом 94. став (1) Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

странке у поступку правне заштите) жали-

лац, уговорни орган, одабрани понуђач и 

други привредни субјекти који имају 

правни интерес у предметном поступку 

јавне набавке) жалбу подносе уговорном 

органу према члану 99. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службе-

ни гласник БиХ“, број 39/14) најкасније 10 

дана по пријему одлуке којом се одлучује 

о појединачном праву из јавне набавке у 

односу на поступак. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-164/20 

Датум: 17.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 8. 

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга „Извоз ситног камена на локалним 

путевима на територији општине Петрово“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне услуга „Извоз ситног камена на лока-

лним путевима на територији општине Пе-

трово“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.982,90  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2020. годину, са конта број: 412 

520 – Расходи за текуће одржавање оста-

лих грађевинских објеката (путеви и мо-

стови и остали грађевински објекти). 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-165/20 

Датум: 22.09.2020.  
_______________________________________________________ 
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 9. 

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке  

радова „Разгртање камена са чишћењем 

одводних канала на локалним путевима на 

територији општине Петрово“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова „Разгртање камена са 

чишћењем одводних канала на локалним 

путевима на територији општине Пе-

трово“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.982,90  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2020. годину, са конта број: 412 

520 – Расходи за текуће одржавање оста-

лих грађевинских објеката (путеви и 

мостови и остали грађевински објекти). 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном   

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-167/20 

Датум: 22.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 10. 

 На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6) , члана 64. став (1)  тачка б), a 

у вези са чланом 25. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број  39/14),  члана 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16 ), те члану  74. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку радова путем отвореног поступка: 

„Санирање  и  пресвлачење  асфалтом  пу-

тних  праваца на територији општине  Пе-

трово“ број 02-014-7-158/20 од 28.08.2020. 

године, понуђачу под називом „Риал 

Шпед“ д.о.о. Добој Исток. 

 

Члан 1. 

Обавјештење број 873-1-3-37-3-

21/20 од 28.08.2020. године о јавној наба-

вци радова путем отвореног поступка: „Са-

нирање и пресвлачење асфалтом путних 

праваца на територији општине Петрово“ 

број 02-014-7-158/20 од 28.08.2020. године, 

објављено је у „Службеном гласнику БиХ“  

број 55 од 04.09.2020. године, рефернца 

S1-16228-20. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова 

путем отвореног поступка: „Санирање и 

пресвлачење асфалтом путних праваца на 

територији општине Петрово“ број 02-014-

7-158/20 од 28.08.2020. године, приспјела 

је 1 (једна) благовремена понуда. 
 

Члан 3. 

„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток, 

изабран  је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке радова путем отво-

реног поступка: „Санирање и пресвлачење 
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асфалтом путних праваца на територији 

општине Петрово“ број 02-014-7-158/20 од 

28.08.2020. године. 

 

Члан 4. 

Ова 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,  

Комисија за јавне набавке Општинске 

управе општине  Петрово. Након пријема и 

оцјене понуда, Комисија је констатовала 

да је 1 (једна)  благовремено пристигла по-

нуде прихватљива, Комисија у предметном 

поступку јавне набавке радова је конста-

товала да је понуђач доставио сва до-

кумента тражена тендерском окумента-

цијом у предметном поступку јавне наба-

вке радова,такође је констатовано да се у 

складу са чланом 3. став (3) Правилника о 

условима и начину кориштења е-аукције 

(„Службени гласник БиХ“ број 66/16), за-

казана е-аукција неће одржати јер је при-

стигла само једна прихватљива понуда. 

 

Комисија за јавне набавке у предме-

тном поступку јавне набавке радова пре-

длажила је Начелнику општине Петрово да 

уговор у поступку јавне набавке радова 

путем отвореног поступка „Санирање и 

пресвлачење асфалтом путних праваца на 

територији општине Петрово“ број 02-014-

7-158/20 од 28.08.2020.године додијели по-

нуђачу „Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б),  члана 70. став (1), став (3) и став (6), 

члана 25. Закона о јавним набавкама 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 наба-

вци  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 по-

ступак, сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). У складу са чланом 99. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси  

Уговорном органу као првостепеној инста-

нци у жалбеном поступку у писаној форми 

директно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. Жалба се подноси у довољном броју 

примерака, а који не може бити мањи од 

три, како би могла бити уручена квали-

фикованом кандидату или изабраном по-

нуђачу, као и другим странкама у посту-

пку. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује  у року од 10 (десет) дана, од 

дана када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, 

најкасније 30 дана по сазнању да је уговор 

закључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14).  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-172/20 

Датум: 18.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 11. 

 На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 97/16 и 36/19), и 

члана 118. Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

Начелник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О именовању стручног надзора 

 

I 

Стручни надзор над извођењем 

радова на изградњи моста на ријеци 

Спречи на путу Порјечина-Миричина које 

ће изводити „Бетон“ д.о.о. Градишка по 
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Уговору број: „02-014-6-85/20“ од 07.09. 

2020. године; повјерава се „МВО Инжење-

ринг“ д.о.о. Добој, са лиценцом број ПЛ-

1687/2018 од 17.09.2018. године, издата од 

стране Министарства за просторно уређе-

ње, грађевинарство и екологију Републике 

Српске.  
 

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 
 

III 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним радови-

ма. 
 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 
 

V 

Рјешење 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: 02-014-1-214/20 

Датум: 08.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 12. 

 На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17) и члана 6. Уговора о реконструкцији 

моста на ријеци Спречи на путу Порје-

чина-Миричина, број 02-014-6-85/20 од 

07.09.2020. године, Начелник општине Пе-

трово доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 Именује се комисија задужена за 

примопредају радова по Уговору о реко-

нструкцији моста на ријеци Спречи на 

путу Порјечина-Миричина, број 02-014-6-

85/20 од 07.09.2020. године у саставу: 

 1. Јеленко Ђурановић, предсједник 

комисије, 

 2. Младен Никић, члан комисије, 

 3. Брано Марјановић, члан коми-

сије. 
  

Члан 2. 

 Задатак комисије је да записнички 

изврши примопредају радова по Уговору о 

реконструкцији моста на ријеци Спречи на 

путу Порјечина-Миричина, број 02-014-6-

85/20 од 07.09.2020. године. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-215/20 

Датум: 08.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 13. 

На основу члана 59. Закона о лока- 

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17) и члана 6. Уговора о реконструкцији 

моста на ријеци Спречи, број 02-014-6-

69/20 од 30.07.2020. године, Начелник 

општине Петрово  доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 Именује се комисија задужена за 

примопредају радова по Уговору о реко-

нструкцији моста на ријеци Спречи, број 

02-014-6-69/20 од 30.07.2020. године у са-

ставу: 

 1. Јеленко Ђурановић, предсједник 

комисије, 

 2. Младен Никић, члан комисије, 

 3. Драган Петковић, члан комисије. 

 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да записнички 

изврши примопредају радова по Уговору о 

реконструкцији моста на ријеци Спречи, 

број 02-014-6-69/20 од 30.07.2020.године у 

МЗ Петрово. 
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Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-216/20 

Датум: 08.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 14. 

На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 97/16 и 36/19), и 

члана 118. Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

Начелник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О именовању стручног надзора 

 

I 

Стручни надзор над извођењем ра-

дова на санацији храма Покрова Пресвете 

Богородице у Петрову, по Уговору број: 

„02-014-6-71/20“ од 03.08.2020. године за-

кљученим између Министарства за људска 

права и избјеглице БиХ, Фонда за повратак 

БиХ и општине Петрово, као наручиоца, са 

једне стране и извођача радова „СИМПРО 

ГРАДЊА“ д.о.о. Добој, са друге стране;  

повјерава се Угљеши Мишићу из Добоја, 

са лиценцом број ФЛ-2366/15, број про-

токола 15.02-361-462/15  од 15.05.2015. го-

дине, издата од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске.  
 

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 
 

III 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним радо-

вима. 
 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 

 
 

V 

Рјешење 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: 02-014-1-219/20 

Датум: 09.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 15. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17) Начелник општине Петрово  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се као лице задужено да у име општи-

не Петрово као инвеститора, прати изво-

ђење радова по Уговору о санацији и пре-

свлачењу асфалтом путних праваца на те-

риторији општине Петрово,  број 02-014-6-

95/20 од 28.09.2020. године. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу да-

ном доношења а бит ће објављено у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-40/20 

Датум: 29.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 16. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17) Начелник општине Петрово  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се  као лице задужено да у име општи-

не Петрово као инвеститора, прати изво-

ђење радова по Уговору о асфалтирању 

дијела пута према гробљу Поточани,  број 

02-014-6-98/20 од 05.10.2020. године. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу да-

ном доношења а бит ће објављено у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-41/20 

Датум: 05.10.2020.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник      

Републике Српске“ број: 97/16) и члана 74. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17) Начелник 

општине Петрово доноси: 

 

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 сузбијањe и уништавањe 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 неизгра-

ђеног; 

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 паркови-

ма, гробљима, и другим зеленим површи-

нама; 

6) власници и корисници запуште-

них површина, поред путева, стаза и друго. 

Члан 3. 

 Субјекти из члана 2. ове одлуке ду-

жни су да на наведеним површинама су-

збијају и уништавају амброзију и то при-

мјеном сљедећих мјера: кошење, чупање и 

друге механичке мјере. 
                                                                       

Члан 4. 

Ова наредба ступа на снагу даном 

доношења, а бити ће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.  

            

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-3-1/20 

Датум: 14.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 18. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

на 8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2020.годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

10/19) и члана 74. Статута општине Петро-

во („Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

1. са конта 412900-Остали некласи-

фиковани расходи 300,00 КМ 

на конто 413900-Расходи по основу 

затезних камата 300,00 КМ 

2. са конта 516100-Издаци за залихе 

материјала, робе и ситног инвентара                                                  

560,00 КМ 

   на конто 513700-Издаци за нема-

теријалну непроизведену имовину 560,00 

КМ  период септембар  2020. године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-224/20 

Датум: 17.09.2020.  
_______________________________________________________ 
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 19. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2020. годину („Службени гла-

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

на 74. Статута општине ( „Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 100,00 КМ, како 

слиједи: 

 

са конта 412400-Расходи за матери-

јал за посебне намјене  100,00 КМ 

 

    на конто 412600-Расходи по основу 

службених путовања 100,00 КМ период 

септембар 2020. године. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-226/20 

Датум: 21.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 

20. 

 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

чланом 43. став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“ број: 121/12, 

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

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

3.000,00 KM 

на конто 415239-Oстали капитални 

грантови непрофитним субјектима МУП 

РС, ПС Петрово 3.000,00 КМ (органи-

зациони код 00380130),  период  септембар  

2020. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“.  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-230/20 

Датум: 24.09.2020.  
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

чланом 43. став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“ број: 121/12, 

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

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

7.100,00 KM 

на конто 411400 - Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи  6.000,00 КМ 

на конто 415213-Одред извиђача, 

субаналитика ВОЈСКА 1.100,00 КМ 
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са конта 415219-Остале непоменуте 

организације и удружења 2.000,00 КМ 

на конто 412300-Расходи за режи-

јски материјал 2.000,00 КМ (организаци-

они код 00380130), период септембар  

2020. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“.  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-231/20 

Датум: 24.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 22. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12 и 46/17), члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“,  број 97/16 и 

36/19), члана 87. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17) и Закључка  о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 55-

1/20 од 14.09.2020. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона,Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 
 

1. У циљу превенције ширења виру-

са корона SARS-COV-2 и COVID-19 боле-

сти на територији Републике Српске и за-

штите и спасавања становништва до 

28.09.2020. године забрањују се сва јавна 

окупљања у групама већим од 50 лица. 

2. До 28.09.2020. године ограничава 

се радно вријеме угоститељским објектима 

за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.  

 

3. Пружање угоститељских услуга 

исхране и пића на начин регулисан тачком 

2. овог закључка односи се и на угости-

тељске објекте за смјештај. 

4. До 28.09.2020. године дозвољава-

ју се такмичарске активности спортских 

организација и спортиста искључиво без 

присуства публике, уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера које је прописао 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Репу-

блике Српске. 

5. Субјекти којима је дозвољено 

обављање дјелатности дужни су исту орга-

низовати уз обавезно предузимање мјера 

прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

 6. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине 

Петрово, број 02-014-1-94-61/20 од 

09.02.2020.године. 

7. Ова наредба ступа на снагу одмах 

а бит ће објављена у Службеномгласнику 

општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-62/20 

Датум: 15.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 23. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16 и 36/19) и 

члана 74. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

8/17), Начелник општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕ-

СТАЦИЈЕ „ОЗРЕНСКА ЈЕСЕН 2020“ 
 

Члан 1. 

            Именује се Организациони одбор за 

обиљежавање манифестације „Озренска је-

сен 2020“ која ће се одржати 11.10.2020. 

године, у саставу: 

1. Озрен Петковић, Начелник 

општине - предсједник; 
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2. Младен Никић, замјеник наче-

лника -члан; 

3. Весна Петровић, в.д.начелник 

одјељења - члан; 

4. Зоран Стјепановић, начелник 

одјељења - члан; 

5. Мира Максимовић, директор 

КТСЦ- члан; 

6. Жељка Илић, реферат за пољо-

привреду – члан; 

7. Слађана Лазаревић, ЈУ КТСЦ– 

члан; 

8. Синиша Томић, ЈУ КТСЦ– члан; 

9. Миломир Васић, ЈУ КТСЦ– члан; 

10. Славко Ђурић, општинска управа 

– члан; 

11. Бојан Ристић, предсједник УПП 

„Пољопривредник 04“ Петрово – члан; 

12. Драган Радојчић, менаџер „Тер-

ме-Озрен“ – члан. 

       

Члан 2. 

            Организациони одбор из члана 1. 

ове одлуке, у зависности од тренутне епи-

демиолошке ситуације изазване корона 

вирусом, а у складу са мјерама Репу-

бличког штаба за ванредне ситуације и 

препорука Института за јавно здравство 

Републике Српске: 

- Обавиће све припреме за реали-

зацију манифестације „Озренска јесен 

2020“. 
 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  

у ''Службеном гласнику општине Петрово'' 

и на огласној табли општине. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-233/20 

Датум: 28.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 24. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12 и 46/17), члана 82. став 3. За-

кона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 87. став 3. Статута општине  

 

 

Петрово („Службени гласник општине Пе- 

трово“, број 8/17) и Закључка  о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 56-

1/20 од 21.09.2020. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона, Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 

 

1. У циљу превенције ширења виру-

са корона SARS-COV-2 и COVID-19 боле-

сти на територији Републике Српске и за-

штите и спасавања становништва до 12.10. 

2020. године забрањују се сва јавна оку-

пљања у групама већим од 50 лица, што 

укључује и окупљања као што су свадбе, 

сахране и слична организована окупљања. 

2. До 12.10.2020.године ограничава 

се радно вријеме угоститељским објектима 

за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.  

3. Пружање угоститељских услуга 

исхране и пића на начин регулисан тачком 

2. овог закључка односи се и на угости-

тељске објекте за смјештај. 

4. До 12.10.2020. године дозвоља-

вају се такмичарске активности спортских 

организација и спортиста искључиво без 

присуства публике, уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера које је прописао 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Репу-

блике Српске. 

5. Субјекти којима је дозвољено 

обављање дјелатности дужни су исту 

организовати уз обавезно предузимање 

мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Инсти-

тут за јавно здравство Републике Српске“ 

за спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

6. Субјекти који пружају услуге из 

области угоститељства, умјетности и заба-

ве дужни су: 

 1) организовати свој рад уз примје-

ну прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом 

на ограничење броја лица у објекту у  
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зависности од површине простора и уз 

обавезно поштовање прописане физичке 

дистанце и  

 2) на улазу у објекат поставити 

обавјештење о укупном броју лица која 

могу боравити у објекту у односу на 

његову површину. 

7. Субјекти који обављају регистро-

вану дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ „Институт за ја-

вно здравство Републике Српске“ 

8. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обаве-зном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Петро-

во, број 02-014-1-94-62/20 од 15.09.2020. 

године. 

9. Ова наредба ступа на снагу одмах 

а бит ће објављена у Службено мгласнику 

општине Петрово. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-63/20 

Датум: 22.09.2020.  
_______________________________________________________ 

 25. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12 и 46/17), члана 82. став 3. За-

кона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 87. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе- 

трово“, број 8/17) и Закључка  о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 58-

1/20 од 12.10.2020. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона, Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 
 

1. У циљу превенције ширења виру-

са корона SARS-COV-2 и COVID-19 боле- 

сти на територији Републике Српске и за-

штите и спасавања становништва до 02.11. 

2020. године забрањују се сва јавна оку-

пљања у групама већим од 50 лица, што 

укључује и окупљања као што су свадбе, 

сахране и слична организована окупљања. 

2. До 02.11.2020. године ограничава 

се радно вријеме угоститељским објектима 

за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.  

3. Пружање угоститељских услуга 

исхране и пића на начин регулисан тачком 

2. овог закључка односи се и на угости-

тељске објекте за смјештај. 

4. До 02.11.2020. године дозвоља-

вају се такмичарске активности спортских 

организација и спортиста искључиво без 

присуства публике, уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера које је прописао 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Репу-

блике Српске. 

5. Субјекти којима је дозвољено 

обављање дјелатности дужни су исту 

организовати уз обавезно предузимање 

мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Инсти-

тут за јавно здравство Републике Српске“ 

за спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

6. Субјекти који пружају услуге из 

области угоститељства, умјетности и заба-

ве дужни су: 

 1) организовати свој рад уз примје-

ну прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом 

на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз 

обавезно поштовање прописане физичке 

дистанце и  

 2) на улазу у објекат поставити 

обавјештење о укупном броју лица која 

могу боравити у објекту у односу на 

његову површину. 

7. Субјекти који обављају регистро-

вану дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ „Институт за ја-

вно здравство Републике Српске“ 

8. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Петро-

во,  број  02-014-1-94-63/20  од  22.09.2020.  
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године. 

9. Ова наредба ступа на снагу одмах 

а бит ће објављена у Службеном гласнику 

општине Петрово. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-64/20 

Датум: 13.10.2020.  
_______________________________________________________ 

 26. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17) Начелник општине Петрово  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се  као лице задужено да у име општи-

не Петрово као инвеститора, прати изво-

ђење радова по Уговору о изградњи бунара 

у МЗ Калуђерица-Дјечије одмаралиште,  

број 02-014-6-96/20 од 28.09.2020. године. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу да-

ном доношења а бит ће објављено у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-42/20 

Датум: 13.10.2020.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

вези са чланом 6. став 5. и 25. став 2. 

Закона о социјалном становању Републике 

Српске („Службени гласник Ре-публике 

Српске“, број 54/19) и члана 74. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 8/17) Начелник 

општине Петрово  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

 

I 

Именује се Радна група за израду 

Стратегије развоја социјалног становања 

општине Петрово у саставу:  

 

1. Јулијана Иличић, предсједник, 

2. Мира Катанић, члан, 

3. Невена Петковић, члан, 

4. Жељка Илић, члан, 

5. Раденко Благојевић, члан. 

 

II 

 Задатак радне групе је да учествује 

у радионицама за израду Стратегије у 

организацији Републичког секретаријата за 

расељена лица и миграције и сачини При-

једлог Стратегије развоја социјалног ста-

новања општине Петрово и достави Ску-

пштини општине Петрово на усвајање. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-43/20 

Датум: 14.10.2020.  
________________________________________________________________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

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

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

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