СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 11

Петрово, 25.12.2020. године

Година: XXVIII

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 8. став
3. Одлуке о извршењу буџета општине
Петрово за 2020. годину („Службени гласник општине Петрово“ број 10/19) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 416319-Остале дознаке
пружаоцима услуга социјалне заштите
корисника и првостепена стручна комисија
42,00 КМ
на конто 412721-Расходи по основу
осигурања службеног возила 42,00 КМ
период новембар 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: 02-014-1-282/20
Датум: 03.11.2020.
_______________________________________________________

2.
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 си-

стему 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
1.500,00 KM
на конто 415234-Капитални грантови вјерским заједницама 1.500,00 КМ (организациони код 00380130), период новембар 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: 02-014-1-286/20
Датум: 05.11.2020.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана
8. став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2020. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
10/19) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони код
000380500), у износу од 40,00 КМ, како
слиједи:
са конта 412400-Расходи за материјал за посебне намјене 40,00 КМ
на конто 412300-Расходи за режијски
материјал 40,00 КМ период новембар
2020. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
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на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада
плата који се не рефундирају 600,00 КМ
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: 02-014-1-295/20
Датум: 11.11.2020.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-288/20
Датум: 06.11.2020.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 8.
став 3. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово за 2020. годину („Службени
гласник општине Петрово“ број 10/19) и
члана 74. Статута општине („Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово (организациони код
000380500), у износу од 600,00 КМ, како
слиједи:
са конта 411100-Расходи за бруто
плате 600,00 КМ

5.
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
1.400,00 KM
на конто 415219-Остале непоменуте
организације и удружења 1.400,00 КМ
(организациони код 00380130), период новембар 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
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„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-299/20
Датум: 12.11.2020.

Петак, 25.12.2020. године

општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

_______________________________________________________

6.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 97/16 и 36/19),
члана 8.став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2020. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
10/19) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
350,00 KM
на конто 412900-Остали некласификовани расходи 350,00 КМ (организациони
код 00380130), период новембар 2020.
године.

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

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

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 416129-Остале текуће дознаке 588,00 КМ
на конто 415234-Капитални грантови вјерским заједницама 588,00 КМ
период новембар 2020.године.

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: 02-014-1-318/20
Датум: 30.11.2020.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-312/20
Датум: 25.11.2020.
_______________________________________________________

7.
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

8.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), чланa 43.
став, члана 8. став 3. Одлуке о извршењу
ребаланса буџета општине Петрово за
2019. годину („Службени гласник општине
Петрово“ број 10/19) 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 00380130), како слиједи:
са конта 412800-Расходи за услуге
одржавање јавних површина и заштите
животне средине 3.650,00 КМ
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на конто 412200-Расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 3.500,00
КМ
на конто 412300-Расходи за режијски материјал 150,00 КМ период новембар
2020. године.
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дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-304/20
Датум: 17.11.2020.
_______________________________________________________

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: 02-014-1-305/20
Датум: 17.11.2020.
_______________________________________________________

9.
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
150,00 KM
на конто 412600-Расходи по основу
путовања и смјештаја 150,00 КМ (организациони код 00380130), период новембар 2020. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног

10.
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 Пе-трово“ број 8/17),
члана 4. Правилника о начину и роковима
извршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза („Службени гласник Републике
Српске“ број 45/16) начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И УСКЛАЂИВАЊE КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА
СТВАРНИМ СТАЊЕМ
Члан 1.
Ради утврђивања стварног стања
основних средстава и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем,
именује се пописна комисија у саставу:
1. Небојша Трифковић, предсједник
комисије
2. Жељка Илић, члан комисије
3. Бранка Божић, члан комисије
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове
одлуке је да изврши попис основних средстава и изврши усклађивање књиговодственог са стварним стањем закључно са
31.12.2020. године.
Члан 3.
Пописна комисија извршиће попис
у времену од 02. децембра 2020. године до
31. јануара 2021. године.
Почетак и завршетак пописа у напријед наведеном интервалу одредиће начелник Општине својим Упутством.
Члан 4.
Пописна комисија је дужна да благовремено прије почетка пописа утврди
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свој план рада по коме ће вршити попис и
исти достави начелнику општине.
Члан 5.
Након завршеног пописа, комисија
је дужна да састави извјештај о извршеном
попису и да исти достави Централној
комисији заједно са потписаним листама, а
најкасније до 10. фебруара 2021. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-321/20
Датум: 30.11.2020.
_______________________________________________________

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), члана 4. Правилника о начину и роковима
извршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза („Службени гласник Републике
Српске“ број 45/16) начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ЗАЛИХЕ РОБЕ
У МАГАЦИНУ И УСКЛАЂИВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ
СТАЊЕМ
Члан 1.
Ради утврђивања стварног стања
ситног инвентара и залихе робе у магацину
и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именује се пописна комисија у саставу:
1. Драган Стјепановић, предсједник
комисије
2. Драженка Максимовић, члан комисије
3. Славко Ђурић, члан комисије
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове
одлуке је да изврши попис ситног инве-
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нтара и залихе робе у магацину и изврши
усклађивање књиговодственог са стварним
стањем закључно са 31.12.2020. године.
Члан 3.
Пописна комисија извршиће попис
у времену од 02. децембра 2020. године до
31. јануара 2020. године.
Почетак и завршетак пописа у напријед наведеном интервалу одредиће начелник Општине својим Упутством.
Члан 4.
Пописна комисија је дужна да благовремено прије почетка пописа утврди
свој план рада по коме ће вршити попис и
исти достави начелнику општине.
Члан 5.
Након завршеног пописа, комисија
је дужна да састави извјештај о извршеном
попису и да исти достави Централној
комисији заједно са потписаним листама, а
најкасније до 10. фебруара 2021. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-322/20
Датум: 30.11.2020.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/13 и 36/19), члана
74. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17), члана 4. Правилника о начину и роковима
извршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза („Службени гласник Републике
Српске“ број 45/16) начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ОБАВЕЗА, ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И УСКЛАЂИВАЊЕ
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ
СТАЊЕМ
Члан 1.
Ради утврђивања стварног стања
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обавеза, потраживања, новчаних средстава
и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именује се пописна комисија у саставу:
1. Жељко Томић, предсједник комисије
2. Дражен Ђурић, члан комисије
3. Јеленко Ђурановић, члан комисије
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1.ове
одлуке је да изврши попис обавеза,
потраживања и новчаних средстава и
изврши усклађивање књиговодственог са
стварним стањем закључно са 31.12.2020.
године.
Члан 3.
Пописна комисија извршиће попис
у времену од 31. децембра 2020. године до
31. јануара 2020. године.
Попис готовог новца и средстава на
пословним рачунима и депозитима код
пословних банака извршиће се на дан 31.
децембар 2020. године, тј. са стањем на тај
дан.
Почетак и завршетак пописа у напријед наведеном интервалу одредиће начелник Општине својим упутством.
Члан 4.
Пописна комисија је дужна да
благовремено прије почетка пописа утврди
свој план рада по коме ће вршити попис и
исти достави начелнику општине.
Члан 5.
Након завршеног пописа, Комисија
је дужна да састави извјештај о извршеном
попису и да исти достави Централној
комисији заједно са потписаним листама, а
најкасније до 10. фебруара 2021. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-323/20
Датум: 30.11.2020.
_______________________________________________________
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13.
На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Репу-блике Српске“ број 97/16 и 36/19),
члана 74. Статута општине Пе-трово
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), члана 4. Правилника о начину и
роковима извршења пописа и усклађивања
књи-говодственог са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник
Републике Српске“ број 45/16) начелник
општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
Члан 1.
Ради организовања, праћења и контролисања да ли су поједине комисије за
попис благовремено донијеле сопствени
план рада и како га извршавају, координисања рада и давања неопходних упутстава другим комисијама, праћења поштовања рокова и извршења пописа од
стране појединих комисија, координисања
усаглашавања и поступка сравњења са
књиговодством, састављања коначног
извјештаја о попису имовине и обавеза и
његовог достављања рачуноводству и начелнику општине, именује се
Централна комисија за попис у
саставу:
1. Невена Петковић, предсједник
комисије
2. Ведрана Трифковић, члан комисије
3. Раденко Благојевић, члан комисије
Члан 2.
Задатак горе наведене комисије стоји као у члану 1. ове одлуке.
Члан 3.
Централна комисија ће радити у периоду од 02. децембра 2020. године до 18.
фебруара 2021. године.
Члан 4.
Пописна комисија је дужна да благовремено прије почетка пописа утврди
свој план рада и исти достави Начелнику
општине.
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Члан 5.
Након завршеног рада Комисија је
дужна да састави извјештај о раду и да
исти достави Начелнику општине, а најкасније до 18. фебруара 2020. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-324/20
Датум: 30.11.2020.
_______________________________________________________

14.
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), члана 13. Правилника о начину и роковима
извршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза („Службени гласник Републике
Српске“ број 45/16) начелник општине Петрово доноси
УПУТСТВО
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОПИСА
Попис основних средстава, ситног
инвентара, обавеза, потраживања и новчаних средстава општине врше пописне комисије именоване одлукама од 30.11. 2020.
године, док координацију и коначан извјештај саставља Централна комисија за попис.
Централна комисија за попис обавља следеће послове:
1. Доноси план рада у којем се
означавају рокови за вршење појединачних
послова у вези пописа,
2. Организује, прати и контролише
да ли су поједине комисије правовремено
донијеле свој План рада и како га извршавају,
3. Координира рад и даје неопходна
упутства другим комисијама,
4. Прати поштовање рокова и извршење пописа од стране појединих комисија,
5. Обавља контролу тачности оба-
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вљеног пописа,
6. Координира усаглашавања и поступак сравњења са књиговодством,
7. Даје неопходне смјернице када је
потребно да се разријеше евентуални проблеми у вези са извршењем појединих задатака у вези са пописом,
8. Саставља коначни извјештај о попису и доставља га Начелнику општине,
9. Обавља и друге послове у складу
са општим правилима која уређују правилно одвијање пописа.
Комисије за попис имају следеће
ду-жности и права:
1. Доносе свој план рада,
2. Обилазе мјеста и просторије гдје
ће се вршити попис и провјеравају да ли
припреме за попис теку у складу са донесеним планом пописа,
3. Контактирају са руководиоцима и
руковаоцима у вези са елиминисањем
уочених пропуста и недостатака у припремним радњама,
4. Обављају и друге неопходне припреме за попис, као што су неопходне
пописне листе, списак имовине са називима појединих ставки, инвентурним и серијским бројевима,
5. Врше натурални попис дијелова
материјалне имовине и то бројањем, мјерењем, вагањем, израчунавањем по одговарајућој формули и сл.
6. Када је то потребно од Централне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
7. Податке о утврђеном стварном
стању уносе у пописне листе које се сачињавају у три примјерка које поред чланова
комисије потписује и материјално задужено лице
8. Утврђују због чега су дијелови
материјалних добара оштећени, слабијег
квалитета или је наступио квар, те су постали неупотребљиви и да ли постоје
елементи појединачне одговорности запослених,
9. Сачињавају извјештај о извршеном попису са појединачним и укупним
разликама које су утврђене по сравњењу
стварног са књиговодственим стањем,
10. Извјештај о извршеном попису,
са пописним листама у прилогу, достављају Централној комисији најкасније до
10. фебруара 2021. године,
11. Обављају и друге послове у до-
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говору са Централном комисијом
12. Посебну пажњу придају утврђивању надокнадиве вриједности и преосталог корисног вијека употребе средстава
Руководни и материјално задужени
радници имају обавезу да:
1. Изврше све неопходне припреме
у канцеларијама и другим мјестима гдје се
имовина општине налази са циљем провођења пописа на исправан, ефикасан и
економичан начин
2. Издвоје средства која су ван
употребе, оштећена или из других разлога
разликују од стандаризованог квалитета
особина сваког појединог средства,
3. Издвоје туђу имовину или да
означе опрему која је у власништву других
лица,
4. Омогућавају да се радни процес у
вријеме пописа што мање ремети тако што
се требовања материјала и робе реализују
унапријед за одређено вријеме
5. Обезбјеђују средства и помагала
за мјерење и утврђивање стварних количина материјалне имовине која се пописује
6. Осигуравају потребан број радника који ће помагати код обављања
пописа
7. Дају објашњење пописној комисији о разлозима утврђених мањкова,
односно вишкова,
8. Обезбјеђују да попису обавезно
присуствује материјално задужено лице
или друго лице које оно одреди
9. Обављају и друге радње у договору са пописном комисијом.
Сва лица на која се односи попис
дужна су да се руководе према овом упутству.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-325/20
Датум: 30.11.2020.
_______________________________________________________

15.
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
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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 63-1/20 од 17.11.
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 вирусом корона (COVID-19) на
територији општине Петрово
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-COV-2 и COVID-19
болести на територији Републике Српске и
заштите и спасавања становништва до
30.11.2020. 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 инвалидитетом и дјеца са
сметњама у развоју,
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:
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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 30.11.2020.године ограничава
се радно вријеме у периоду од 06:00 до
22:00 часа:
1) свим врстама угоститељских
објеката за исхрану и пиће без обзира да
ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.)
2) приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
6. До 30.11.2020. 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.
7. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за
обављање дјелатности прилагоде мјерама
прописаним од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
8. 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.
9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално оба-
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вљати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
10. Ступањем на снагу ове Наредбе,
ставља се ван снаге Наредба о обавезномспровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на територији општине
Петрово, број 02-014-1-94-65/20 од 21.10.
2020. године и Наредба о измјени Наредбе
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово, број 02-014-1-94-66/20
од 26.10.2020. године.
11. 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: 02-014-1-94-67/20
Датум: 17.11.2020.
_______________________________________________________

16.
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 64-1/20 од 27.11.2020. 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 вирусом корона (COVID-19) на
територији општине Петрово
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-COV-2 и COVID-19
болести на територији Републике Српске и
заштите и спасавања становништва до
21.12.2020. године забрањују се:

Страна 10 - Број 11

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

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 инвалидитетом и дјеца са
сметњама у развоју,
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 ма-ском,
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 21.12.2020. године ограничава
се радно вријеме у периоду од 06:00 до
22:00 часа:
1) свим врстама угоститељских
објеката за исхрану и пиће без обзира да
ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.)
2) приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина,
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томболе и др.)
6. До 21.12.2020. 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.
7. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за
обављање дјелатности прилагоде мјерама
прописаним од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
8. 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.
9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати
дезинфекцију пословних просторија у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
10. Републички органи управе,
органи јединица локалне самоуправе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са
грађанима на следећи начин:
1) на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз
благовремено
предузимање
мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и
матичне службе у јединицима локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која
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пружа довољну заштиту запосленом и
кориснику.
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 02-014-1-94-67/20 од 17.11.
2020. године.
12. 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: 02-014-1-94-68/20
Датум: 30.11.2020.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 64. став (1) тачка
б), 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), 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, д о н о с и
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача за јавну
набавку роба путем конкурентског позива:
„Набавка угља за потребе Општинске
управе Општине Петрово са услугом
превоза“ број 02-014-7-193/20 од 04.11.
2020. године, понуђачу под називом
“Хармели“ д.о.о. Бановићи.
Члан 1.
Обавјештење број 873-7-1-42-329/20 од 04.11.2020. године о јавној набавци роба путем конкурентског позива:
„Набавка угља за потребе Општинске
управе Општине Петрово са услугом превоза“ број 02-014-7-193/20 од 04.11.2020.
године, објављено је на Порталу јавних
набавки БиХ.
Члан 2.
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског позива: „Набавка угља
за потребе Општинске управе Општине
Петрово са услугом превоза“ број 02-014-
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7-193/20 од 04.11.2020.године, приспјелo je
5 (пет) благовремених понуда.
Члан 3.
На електронску аукцију, предвиђену тендерском документацијом у предметном поступку, пријављене су 2 (двије)
прихватљиве понуде. Електронска аукција
одржана је 24.11.2020. године са почетком
у 10:00 часова и трајала је све до 10:10
часова.
Члан 4.
„ХАРМЕЛИ“ д.о.о. Бановићи, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке роба путем конкурентског позива: „Набавка угља за потребе
Општинске управе Општине Петрово са
услугом превоза“ број 02-014-7-193/20 од
04.11.2020. године, након што је на електронској аукцији понудио најнижу цијену, која је тендерском документацијом у
предметном поступку јавне набавке дефинисана као критериј за додјелу Уговора.
Члан 5.
Уговор о јавној набавци роба путем
конкурентског позива: „Набавка угља за
потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом превоза“ број 02-014-7193/20 од 04.11.2020. године, закључиће
се 10 дана након што су сви понуђачи
обавјештени о избору најповољније понуђача.
Члан 6.
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 роба 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 су од
5 (пет) благовремено пристиглих 2 (двије)
понуде понуђача „Хармели“ д.о.о. Бановићи и „Илић-Трговина“ д.о.о. Зворник прихватљиве док су код остала три понуђача:

Страна 12 - Број 11

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

„Дрвосјеча“ д.о.о. Сарајево, „Дрвосјеча
други“ д.о.о. Сарајево те „Јавни превозник“ Нусрет Алтумбабић с.п. недостајале
Изјаве о подуговарању које су понуђачи
били дужни да доставе у склопу својих
понуда, што је јасно наведено у тендерској
документацији у предметном поступку
јавне набавке роба. Имајући у виду наведено понуде понуђача „Дрвосјеча“ д.о.о.
Сарајево, „Дрвосјеча други“ д.о.о. Сарајево те „Јавни превозник“ Нусрет Алтумбабић с.п. су одбачене као непотпуне, те су
на електронску аукцију пријављене понуде
понуђача „Хармели“ д.о.о. Бановићи и
„Илић-Трговина“ д.о.о. Зворник.
Након одржане електронске аукције
24.11.2020.године, а на основу извјештаја о
одржаној електронској аукцији, генерисаног са Портала јавних набавки БиХ,
Комисија је упутила препоруку Начелнику
општине Петрово, да се као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке роба
путем конкурентског позива: „Набавка
угља за потребе Општинске управе
Општине Петрово са услугом превоза“
број 02-014-7-193/20 од 04.11.2020.године
изабере „Хармели“ д.о.о. Бановићи који је
на одржаној електронској аукцији понудио
најнижу цијену, која је у тендерској документацији у предметном поступку јавне
набавке, и дефинисана као критериј за
додјелу Уговора. На основу члана 64. став
(1) тачка б), члана 70. став (1), став (3) и
став (6) те члана 89. 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 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 пу-
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тем, 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: 02-014-7-204/20
Датум: 25.11.2020.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 70. , члана 64. став
(1) тачка б), члана 70. став (1), став (3) и
став (6), 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
„Реконструкција и измјена намјене пословног простора у установу за предшколско
васпитање и образовање – вртић“ број 02014-7-199/20 од 06.11.2020. године, понуђачу под називом „Симпро Градња“
д.о.о. Добој.
Члан 1.
Обавјештење број 873-1-3-45-330/20 од 06.11.2020. године о јавној набавци радова путем отвореног поступка „Ре-
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конструкција и измјена намјене пословног
простора у установу за предшколско васпитање и образовање – вртић“ број 02014-7-199/20 од 06.11.2020. године, објављено је у „Службеном гласнику БиХ“
број 73 од 13.11.2020. године, рефернца
S1-21361-20.
Члан 2.
У поступку јавне набавке радова
путем отвореног поступка „Реконструкција
и измјена намјене пословног простора у
установу за предшколско васпитање и
образовање – вртић“ број 02-014-7-199/20
од 06.11.2020. године, приспјеле су 2 (двије) благовремене понуде.
Члан 3.
На електронску аукцију, предвиђену тендерском документацијом у предметном поступку, пријављене су 2 (двије)
прихватљиве понуде. Електронска аукција
одржана је 03.12.2020. године са почетком
у 13:30 часова и трајала је све до 13:42
часова.
Члан 4.
„Симпро Градња“ д.о.о. Добој, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова путем отвореног поступка „Реконструкција и измјена
намјене пословног простора у установу за
предшколско васпитање и образовање –
вртић“ број 02-014-7-199/20 од 06.11.2020.
године, након што је на електронској
аукцији понудио најнижу цијену, која је
тендерском документацијом у предметном
поступку јавне набавке дефинисана као
критериј за додјелу Уговора.
Члан 5.
Уговор о јавној набавци радова
путем отвореног поступка „Реконструкција
и измјена намјене пословног простора у
установу за предшколско васпитање и
образовање – вртић“ број 02-014-7-199/20
од 06.11.2020. године, закључиће се 15
дана након што су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуђача.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“ .
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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. Понуде понуђача: „Симпро Градња“ д.о.о. Добој и „Астра План“
д.о.о. Брчко оцијењене су као прихватљиве, те су као такве и пријављене на
електронску аукцију. Након одржане електронске аукције 03.12.2020.године, а на
основу извјештаја о одржаној електронској
аукцији, генерисаног са Портала јавних
набавки БиХ, Комисија је упутила препоруку Начелнику општине Петрово, да се
као најповољнији понуђач у поступку
јавне набавке радова путем отвореног поступка „Реконструкција и измјена намјене
пословног простора у установу за предшколско васпитање и образовање –
вртић“ број 02-014-7-199/20 од 06.11.2020.
године изабере „Симпро Градња“ д.о.о.
Добој који је на одржаној електронској
аукцији понудио најнижу цијену, која је у
тендерској документацији у предметном
поступку јавне набавке, и дефинисана као
критериј за додјелу Уговора. 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 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
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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: 02-014-7-209/20
Датум: 04.12.2020.
_______________________________________________________

19.
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
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
услуга: „Штампање билтена општине
Петрово“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне набавке услуга: „Штампање билтена
општине Петрово“
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.
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Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 3.076,92 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 3.600,00 КМ.
Средства за набавку услуга из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2020. годину, са конта број:
412 731 – Расходи за услуге штампања,
графичке обраде и слично.
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: 02-014-7-196/20
Датум: 04.11.2020.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16), и члана 74.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17),
Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА У ВОЋЊАКУ
БРАНИСЛАВА РАДИЋА ИЗ
КАРАНОВЦА
Члан 1.
Именује се комисија за утврђивање
стања у воћњаку Бранислава Радића у
саставу:
1. Жељка Илић – предсједник комисије,
2. Небојша Трифковић – члан,
3. Невена Петковић – члан.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. Овог
Рјешења је да утврди стање у воћњаку
Бранислава Радића из Карановца, сачини
записник, те исти достави Начелнику
општине.
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Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-49/20
Датум: 03.12.2020.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Срспке“, број 97/16 36/19), а у
вези са чланом 79. и 161. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 20. и 44. Правилника 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 Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Конкурсне комисије
I.
Именује се Конкурсна комисија за
спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста службеника и намјештеника у Општинској управи
општине Петрово на неодређено вријеме (у
даљем тексту: Комисија) у саставу:
1. Зоран Стјепановић, службеник,
предсједник,
2. Мира Катанић, дипл.правник,
службеник, члан,
3. Весна Петровић, дипл.екон., службеник, члан,
4. Душко Михајловић, дипл.инж.
шум., са листе стручњака,
5. Драгана Петковић, доктор медицине, са листе стручњака, члан.
II.
Задатак Конкурсне комисије из тачке I. овог рјешења је да у складу са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних
мјеста службеника и намјештеника у
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Општинској управи општине Петрово на
неодређено вријеме, што укључује контролу испуњавања 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 Правилником о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених
радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17). Конкурсна комисија ће доставити начелнику општине
листу за избор кандидата са записницима о
предузетим радњама у току изборног поступка.
III.
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено
у „Службеном гласнику општине Петрово“ на огласној табли Општинске управе
Петрово и интернет страници општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-46/20
Датум: 13.11.2020.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 97/16) и члана 74. Статута Општине
Петрово („Службени гласник Општине Петрово“, број 8/17) а на захтјев Развојног
програма УН (УНДП) који имплементира
Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница
у Босни и Херцеговини“ финансираног од
стране влада Швицарске и Шведске, Наелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
о именовању Оперативног тима за
подршку у унапређењу рада мјесних
заједница и ре-ализацији активности
пројекта „Јачање улоге мјесних заједница
у Босни и Херцеговини“ – II фаза
(2020/2021-2024)
I
Именујем Оперативни тим за подршку у унапређењу рада мјесних заједница
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и реализацији активности Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“(у даљем тексту Пројекат) - II
фаза (2020/2021-2024) у следећем саставу:
1. Мира Катанић, начелница одјељења
2. Невена Петковић, самостални
стручни сарадник
3. Раденко Благојевић, стручни сарадник (за МЗ)
4. Славко Ђурић, члан савјета МЗ
5. Владо Р. Симић, (координатор
Пројекта)
II
Именовани тим ће стечена знања и
праксе у оквиру Пројекта активним ангажовањем извршити пренос стеченог на све
савјете мјесних заједница Општине, пројектних и непројектних мјесних заједница,
као и на будуће новоизабране савјете мјесних заједница.
III
Чланови оперативног тима ће након
едукација унутар свог описа посла имати
дефинисану дужност рада са мјесним
заједницама, што се односи на сљедеће
сегменте: едукацију, пренос знања, промовисање методологије мјесних заједница
са циљем унапређења рада свих мјесних
заједница у Општини.
Поред наведеног, именовани оперативни тим ће пружити подршку у промоцији Нове визије мјесних заједница у
БиХ, као и подржати савјете мјесних заједница у информисању грађана.
IV
Доношењем ове одлуке престаје да
важи Одлука о именовању број: 02-014-21-171/19 од 13.05.2019. године.
V
Ова одлука ступа на снагу одмах,
доставља се именованим (1-5) и бит ће
објављена у Службеном гласнику Општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-332/20
Датум: 07.12.2020.
_______________________________________________________
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23.
На основу члана 26. став (3) Закона
о угоститељству Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број
45/17), у смислу члана 33. Правилника о
условима за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање («Службени гласник Републике Српске» број 85/10 и 62/18), члана
59. Став (1) 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 Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА
СМЈЕШТАЈ ВРСТЕ: КАМП, АПАРТМАН, КУЋЕ
ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

Члан 1.
Именује се Комисија за категоризацију угоститељских објеката за смјештај
врсте: камп, апартман, куће за одмор и
собе за изнајмљивање у саставу:
1. Миломир Васић, предсједник,
2. Жељко Томић, члан,
3. Ведрана Трифковић, члан.
Члан 2.
Задатак комисије је да разматра захтјеве за одређивање категорије и спроводи поступак категоризације угоститељских објеката за смјештај, врсте: камп,
апартман, куће за одмор и собе за изнајмљивање, те даје приједлоге за одређивање категорије надлежном органу.
Члан 3.
Доношењем овог Рјешења престаје
да важи, односно укида се Рјешење број:
02-014-4-2/17 од 25.01.2017. године (''Службени гласник општине Петрово'' број:
1/17).
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-45/20
Датум: 05.11.2020.
_______________________________________________________
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24.
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 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 65-1/20 од 21.12.
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 вирусом корона (COVID-19) на
територији општине Петрово
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-COV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и
заштите и спасавања становништва до
15.01.2021. 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:

Петак, 25.12.2020. године

1) дјеца млађа од седам година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са
сметњама у развоју,
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 маске 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 15.01.2021.године ограничава
се радно вријеме у периоду од 06:00 до
22:00 часа:
1) свим врстама угоститељских
објеката за исхрану и пиће без обзира да
ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.)
2) приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
6. До 15.01.2021. године, у периоду
од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним
субјектима.
7. До 15.01.2021. 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 који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за
обављање дјелатности прилагоде мјерама
прописаним од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширењаCOVID-19
болести на радном мјесту.
9. Субјекти који пружају услуге из
области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
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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. Републички органи управе,
органи јединица локалне самоуправе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са
грађанима на следећи начин:
1) на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз
благовремено
предузимање
мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и
матичне службе у јединицима локалне
самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која
пружа довољну заштиту запосленом и
кориснику.
12. 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 02-014-1-94-68/20 од 30.11.
2020. године.
13. 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: 02-014-1-94-69/20
Датум: 23.12.2020.
_______________________________________________________
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25.
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
ОДЛУКУ
О именовању стручног надзора
I
Стручни надзор над извођењем
радова на у приземљу стамбено-пословног
објекта „А2“ у Улици Озренских одреда
број 60, на реконструкцији и измјени намјене пословних простора у установу за
предшколско васпитање и образовање –
вртић, а који ће се по Уговору број: „02014-6-126/20“ од 24.12.2020. године закљученим са „Симпро градња“ д.о.о. Добој,
повјерава се Јесенку Стјепановићу из Петрова, са лиценцом број ФЛ-3490/15 од
18.12.2015. године, издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
II
У вршењу стручног надзора, Надзорни орган је дужан да се придржава одредби 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 радовима.
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: 02-014-1-333/20
Датум: 24.12.2020.
_______________________________________________________
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САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
2. Одлука о реалокацији средстава
3. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
4. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
5. Одлука о реалокацији средстава
6. Одлука о реалокацији средстава
7. Одлука о реалокацији средстава
8. Одлука о реалокацији средстава
9. Одлука о реалокацији средстава
10. Одлука о именовању Комисије за попис
основних средстава и усклађивање књиговодственог са стварним стањем
11. Одлука о именовању Комисије за попис
ситног инвентара и залихе робе у магацину и
усклађивање књиговодственог са стварним
стањем
12. Одлука о именовању Комисије за попис
обавеза, потраживања, новчаних средстава и
усклађивање књиговодственог са ставрним
стањем
13. Одлука о именовању Централне комисије
за попис
14. Упутство о начину обављања пописа
15. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
16. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача
за јавну набавку роба путем конкурентског
позива: „Набавка угља за потребе Општинске управе Општине Петрово са услугом
превоза“ број 02-014-7-193/20 од 04.11. 2020.
године, понуђачу под називом “Хармели“
д.о.о. Бановићи
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача
за јавну набавку радова путем отвореног
поступка „Реконструкција и измјена намјене
пословног простора у установу за предшколско васпитање и образовање – вртић“ број
02-014-7-199/20 од 06.11.2020. године, понуђачу под називом „Симпро Градња“ д.о.о.
Добој
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19. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: „Штампање билтена општине
Петрово“
20. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање стања у воћњаку Бранислава Радића из
Карановца
21. Рјешење о именовању Конкурсне комисије
22. Одлуке о именовању Оперативног тима за
подршку у унапређењу рада мјесних заједница и реализацији активности пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ – II фаза (2020/2021-2024)
23. Рјешење о именовању Комисије за категоризацију угоститељских објеката за смјештај
врсте: камп, апартман, куће за одмор и собе
за изнајмљивање
24. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
25. Одлука о именовању стручног надзора
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