СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 10

Петрово, 02.11.2020. године

Година: XXVIII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
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 („Службени
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
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача за јавну
набавку радова путем отвореног поступка:
„Асфалтирање дијела пута за гробље Поточани“ број 02-014-7-161/20 од 10.09.2020.
године, понуђачу под називом „Риал
Шпед“ д.о.о. Добој Исток.
Члан 1.
Обавјештење број 873-1-3-38-323/20 од 10.09.2020. године о јавној набавци радова путем отвореног поступка:
„Асфалтирање дијела пута за гробље Поточани“ број 02-014-7-161/20 од 10.09.
2020. године, објављено је у „Службеном
гласнику БиХ“ број 57 од 18.09.2020. године, рефернца S1-17097-20.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем отвореног поступка „Асфалтирање
дијела пута за гробље Поточани“ број 02014-7-161/20 од 10.09.2020. 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 отвореног поступка: „Асфалтирање дијела пута
за гробље Поточани“ број 02-014-7-161/20
од 10.09.2020. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном

доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке радова проведен 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 понуде
прихватљива, Комисија у предметном поступку јавне набавке радова је констатовала да је понуђач доставио сва документа
тражена тендерском окументацијом у предметном поступку јавне набавке радо-ва,
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), заказана е-аукција неће одржати јер је пристигла само
једна прихватљива понуда.
Комисија за јавне набавке у предметном поступку јавне набавке радова
предлажила је Начелнику општине Петрово да уговор у поступку јавне набавке
радова путем отвореног поступка „Асфалтирање дијела пута за гробље Поточани“
број 02-014-7-161/20 од 10.09.2020.године
додијели понуђачу „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 набавци
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
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има право уложити жалбу на поступак,
сходно члану 97. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14). У складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци
у жалбеном поступку у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин
комуникације у тендерској документацији,
или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју
примерака, а који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом 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
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 набавкама
БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-176/20
Датум: 02.10.2020.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 17. став (1) 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 57. Статута општине Петрово- Пречишћени текст („Сл. гласник општине Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О измјени плана јавних набавки
за 2020. годину
Члан 1.
У план јавних набавки за 2020. годину се уврштава:

1. Јавна набавка радова путем отвореног поступка: „Реконструкција и измјена
намјене пословног простора у установу за
предшколско васпитање и образовање –
вртић“. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а) износи
109.120,66 КМ. Средства су обезбијеђена
из буџета предсједнице Републике Српске.
2. Јавна набавка радова путем директног споразума: „Бушење истражне хидрогеолошке бушотине на локалитету Карановац“. Процијењена вриједност ове јавне набавке (без укљученог ПДВ-а) износи
5.900,00 КМ. Средства су обезбијеђена из
буџета општине Петрово са конта број511
191- Побољшање водоснадбијевања у МЗ
Карановац.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-178/20
Датум: 09.10.2020.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 18. став (1), a у вези са чланом 25. 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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке радова: „Реконструкција и измјена намјене пословног простора у установу за предшколско васпитање и образовање – вртић“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке радова: „Реконструкција и
измјена намјене пословног простора у
установу за предшколско васпитање и
образовање – вртић“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем отвореног поступка у
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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 109.120,66 КМ без ПДВ-а.
Средства за набавку радова из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета предјседнице Републике Српске.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-179/20
Датум: 09.10.2020.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 13. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 59.
Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 97/16), 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 најповољнијег извођача радова путем отвореног поступка: „Реконструкција и измјена намјене
пословног простора у установу за предшколско васпитање и образовање –
вртић“.
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба путем путем
отвореног поступка: „Реконструкција и из-

мјена намјене пословног простора у
установу за предшколско васпитање и
образовање – вртић“ у следећем саставу:
1. Зоран Стјепановић, дипл . екон.,
предсједник
Замјенски члан: Небојша Трифковић, дипл. инж. пољ.
2. Мира Катанић, дипл. прав., члан
Замјенски члан: Драган Стевановић,
екон.техн.
3. 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
30.10.2020. године у 09:15 часова у просторијама Општинске управе општине
Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-181/20
Датум: 09.10.2020.
_______________________________________________________

5.
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
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ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке роба:
„Набавка канцеларијског материјала“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке набавке роба: „Набавка канцеларијског материјала“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем директног споразума, 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 5.128,20 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 6.000,00 КМ.
Средства за набавку роба из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број:
412 310 - Расходи за канцеларијски материјал
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-184/20
Датум: 22.10.2020.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 69. став (2) тачка
е), на основу члана 70., a у вези са чланом
25. 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
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке радова путем отвореног поступка: „Реконструкција и измјена намјене пословног
простора у установу за предшколско васпитање и образовање – вртић“ број 02014-7-180/20 од 09.10.2020. године
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке радова путем отвореног поступка: „Реконструкција и измјена намјене пословног
простора у установу за предшколско васпитање и образовање – вртић“ број 02014-7-180/20 од 09.10.2020. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
Образложење
Поступак јавне набавке радова путем отвореног поступка: „Реконструкција
и измјена намјене пословног простора у
установу за предшколско васпитање и
образовање – вртић“ број 02-014-7-180/20
од 09.10.2020. године се поништава у складу са чланом 69. став (2) тачка е). У предметном поступку јавне набавке достављена је једна понуда понуђача „Симпро Градња“ д.о.о. Добој, која је након прегледа и
оцјене Комисије за јавне набавке оптине
Петрово, одбачена као неприхватљива. Понуда понуђача „Симпро Градња“ д.о.о. Добоје одбачена је као неприхватљива јер је
понуда наведеног понуђача била виша од
обезбијеђених средстава за предметну
јавну набавку, те је у складу са чланом 69.
став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Комисија за јавне набавке општине Петрово упутила препоруку
Начелнику општине Петрово да предметну
јавну набавку радова поништи.
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 за-
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штите) жалилац, 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
(„Службени 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: 02-014-7-188/20
Датум: 30.10.2020.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 22. Закона о заштити 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 Петрово“, број 8/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 59-1/20 од 20.10.2020.
године, на приједлог Кризног штаба општине Петрово за борбу против вируса
корона, Начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване
новим вирусомкорона (COVID-19) на
територији општине Петрово
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-COV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и
заштите и спасавања становништва до
16.11.2020. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама
већим од 50 лица,
2) музика уживо у угоститељским
објектима за смјештај, исхрану и пиће,
3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други породични
скупови сличне природе)
2. Обавезују се грађани да:

1) на отвореном и затвореном простору носе заштитну маску (прекривена
уста, нос и брада) и придржавају се
заштитне мјере физичког растојања од два
метра,
2) у затвореним просторијама да се,
поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра,
придржавају упутстава Института за јавно
здравство Републике Српске за боравак у
затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2.
обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од седам година
живота,
2) лица са посебним потребама која
не могу скинути маску без помоћи других,
3) лица која обављају физичку
спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката,
4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном
контакту пружају услуге грађанима да:
1) Услуге пружају заштићени маском,
2) Обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) Обезбиједе маску грађанима који
користе њихове услуге а немају их,
4) Придржавају се упутства Института за јавно здравство Републике Српске
за организовање рада у зависности од
дјелатности коју обављају.
5. До 16.11.2020. године ограничава
се радно вријеме угоститељским објектима
за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.
6. Пружање угоститељских услуга
исхране и пића на начин регулисан тачком
5. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.
7. До 16.11.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских
организација и спортиста искључиво без
присуства публике, уз поштовање свих
епидемиолошких мјера које је прописао
ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.
8. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
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спречавање појаве и ширењаCOVID-19
болести на радном мјесту.
9. Субјекти који пружају услуге из
области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену 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.
10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
11. 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 02-014-1-94-64/20 од 13.10.2020.
године.
12. 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: 02-014-1-94-65/20
Датум: 21.10.2020.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 22. Закона о заштити 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 Петрово“, број 8/17) и Закључка о измјени Закључка о спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у
Републици Српској, број 60-3/20 од 25.10.
2020. године, на приједлог Кризног штаба

општине Петрово за борбу против вируса
корона, Начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID19) на територији општине Петрово
У Наредби о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19)
на територији општине Петрово, број 02014-1-94-65/20 од 21.10.2020. године, тачка
5. мијења се и гласи:
„ 5. До 16.11.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 22:00
часа.
2. Ова наредба ступа на снагу даном
доношења, а бит ће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-66/20
Датум: 26.10.2020.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 64. став 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 74. и 87. став 3. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
ПЛАН
О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану запошљавања у Општинској управи општине Петрово за 2020. годину („Службени гласник општине Петрово“, број: 1/20) члан 3. се мијења и гласи:
„Утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста и број непопуњених радних мјеста, те планира потребан
број службеника и намјештеника за пријем
у радни однос на неодређено вријеме у
2020.години како слиједи:
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Организациона
јединица

Радна мјеста по
систематизацији

Стварно стање
попуњености
радних мјеста

Упражњена
радна мјеста

Планирани
број службеника и
намјештени
ка за пријем у радни
однос на
неодређено
вријеме

Одјељење за
општу управу

15 пуно радно 11 пуно радно
1вријеме
вријеме
4
службеник
3 на 1/2 радног 2 на 1/2 радног 1 на 1/2 радног
1времена
времена
времена

намјештеник

Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
Одјељење за привреду и финансије
Секретар
Скупштине
општине

УКУПНО

7

6

12

8

1

35 пуно радно
вријеме
3 на ½ радног
времена

1

26 пуно радно
вријеме
2 на ½ радног
времена

1

-

4

2службеника

-

-

9- пуно радно
вријеме
1 на ½ радног
времена

3службеника
1-намјештени
к

Члан 2.
Овај План ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Петрово.

члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово доноси

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-6/20
Датум: 29.10.2020.
_______________________________________________________

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

10.
На основу члана 59. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 48. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и

Члан 1.
У Правилнику о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске
управе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 11/17,3/18,
4/18, 1/20 и 5/20 ) у члану 14. тачка 1.15.
се у цјелости мијења и измијењена гласи:
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„1.15. Кафе-куварица
Намјештеник
Опис послова и задатака:
- припрема топле напитке(кафа, чај
итд.) за потребе запослених у општинској
управи и потребе Скупштине општине,
- одржава хигијену просторије у којој се врши спремање кафе и других напитака,
- задужује кафу и друге напитке и
одговара за рационални утрошак истих,
- одговорна је за благовремену припрему и доставу топлих и других напитака, као и за хигијену посуђа,
- обавља и друге послове и задатке
по налогу начелника општине и начелника
одјељења.
Сложеност послова:
Једноставни
Службено звање:
Намјештеник- помоћни радник
Посебни услови за обављање:
Основна школа-НК радник.
Број извршилаца:
Један (1) “
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-4/20
Датум: 29.10.2020.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17)
и члана 6. Уговора о изградњи Дома културе у МЗ Какмуж, број 02-014-6-44/20 од
16.04.2020. године, Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Именује се комисија задужена за
примопредају радова по Уговору о изградњи Дома културе у МЗ Какмуж, број 02-

014-6-44/20 од 16.04.2020. године у саставу:
1. Драженка Максимовић, предсједник комисије,
2. Небојша Трифковић, члан комисије,
3. Драган Петковић, члан комисије.
Члан 2.
Задатак комисије је да записнички
изврши примопредају радова по Уговору о
изградњи Дома културе у МЗ Какмуж, број
02-014-6-44/20 од 16.04.2020. године. Примопредаја радова ће се извршити дана
26.10.2020. године у 13,00 часова.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-265/20
Датум: 26.10.2020.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19),
члана 74. и 87. став 3 Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17) сагласно одредбама Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 11/17,10/18 и 8/19), Начелник
општине Петрово, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама запослених у Општинској управи
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број: 1/18, 3/18, 10/18,
1/20 и 5/20) у члану 4. став 2. алинеја 6. се
мијења и гласи „-Кафе-куварица-5%“.
Члан 2.
У Прилогу 1.-„Преглед коефицијената сложености послова по системати-
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зованим радним мјестима у Општинској
управи општине Петрово“ у Одјељењу за
општу управу код ред.броја 15. се мијења
назив радног мјеста и гласи: „15. Кафекуварица“.

II
Задатак Групе је да изради и спроведе Протокол о поступању и сарадњи
надлежних субјеката на заштити жртава
насиља на територији општине Петрово.

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Петрово“.

III
Ово 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: 02-12-5/20
Датум: 29.10.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-44/20
Датум: 28.10.2020.

_______________________________________________________

13.
На основу члан 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРУПЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ И САРАДЊУ У ЦИЉУ
ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
I
Именује се група за координацију и
сарадњу у циљу превенције насиља у породици на подручју општине Петрово (у
даљем тексту. „Група“) у складу са чланом
11. Закона о измјенама и допунама Закона
о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске“ број:
102/12, 108/13, 82/15 и 94/19) у следећем
саставу:
1. Јулијана Иличић-ЈУ Центар за
социјални рад Петрово, координатор,
2. Драгана Петковић- ЈЗУ Дом
здравља „Озрен“ Петрово,
3. Ивана Тодоровић- МУП РС, ПУ
Добој, Полицијска станица Петрово,
4. Славојка Стефановић-ЈУ Средњошколски центар Петрово,
5. Слађана Стевановић-ЈУ Основна
школа „Свети Сава“ Какмуж,
6. Бранислава Лазић- ЈУ Основна
школа „Вук Караџић“ Петрово,
7. Жељка Илић-Општинска управа
Петрово.

_______________________________________________________

14.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а у вези са
чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник 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
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
1.945,00 KM
на конто 416124-Помоћ ученицима
дефицитарних занимања
1.945,00 КМ
(организациони код 00380130), период
октобар 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: 02-014-1-277/20
Датум: 30.10.2020.
_______________________________________________________

Страна 10 – Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Понедељак, 02.11.2020. године

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за
јавну набавку радова путем отвореног поступка:
„Асфалтирање дијела пута за гробље Поточани“
број 02-014-7-161/20 од 10.09. 2020. године,
понуђачу под називом „Риал Шпед“ д.о.о. Добој
Исток
2. Одлука о измјени плана јавних набавки за
2020. годину
3. Одлука о покретању поступка јавне набавке
радова: „Реконструкција и измјена намјене пословног простора у установу за предшколско
васпитање и образовање – вртић“
4. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке
за провођење процедуре избора најповољнијег
извођача радова путем отвореног поступка:
„Реконструкција и измјена намјене пословног
простора у установу за предшколско васпитање
и образовање – вртић“
5. Одлука о покретању поступка јавне набавке
роба: „Набавка канцеларијског материјала“
6. Одлука о поништењу поступка јавне набавке
радова путем отвореног поступка: „Реконструкција и измјена намјене пословног простора у
установу за предшколско васпитање и образовање – вртић“ број 02-014-7-180/20 од 09.10.
2020. године
7. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији општине
Петрово
8. Наредба о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији општине Петрово
9. План о измјени плана запошљавања у Општинској управи Општине Петрово за 2020. годину
10. Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Петрово
11. Одлука о именовању комисије
12. Правилник о измјенама Правилника о платама
и накнадама запослених у Општинској управи
Општине Петрово
13. Рјешење о именовању групе за координацију и
сарадњу у циљу превенције насиља у породици
14. Одлука о реалокацији средстава
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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 _________________________________________

