СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 4

Петрово, 05.03.2021. године

Година: XXIX

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
и 26. Закона о локалној самоуправи
„Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка
2. и 27. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број
8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 03.03.2021. године,
донијела је
ПОСЛОВНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине
Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 6/18) у члану 64. у ставу 1. Тачки 1. иза запете додају се ријечи:
'' награде и признања''.
Члан 2.
У члану 64. у ставу 1. тачке 3. 4. и 5.
бришу се а досадашње тачке 6. и 7. постају тачке 3. и 4 .
Иза тачке 4. додаје се нова тачка 5.
која гласи:
'' Комисија за привреду и развој''.
Члан 3.
У члану 64. у ставу 2. тачки 3. иза
ријечи ''здравство'' додаје се запета и нове
ријечи, које гласе:
''школство и социјалну заштиту''.
Члан 4.
У члану 64. у ставу 3. тачка 1. мијења се и гласи:
'' Савјет за спорт и младе''.
Члан 5.
Иза члана 64. у називу Комисија за
избор и именовање, иза ријечи ''именовање'' ставља се запета и додају ријечи ''
награде и признања''.

Члан 6.
У члану 65. у ставу 1. и 2. иза
ријечи ''именовање'' додаје се запета и ријечи ''награде и признања''.
Члан 7.
У члану 66. у називу ''Комисија за
избор и именовање'' двотачка се замјењује
запетом и додају ријечи ''награде и
признања''.
У истом члану иза алинеје 7. додају
се нове алинеје 8, 9, 10, 11, 12, 13, и 14 које
гласе:
''- предлаже Скупштини доношење
одлука о установљењу награда и признања
општине која се додјељују за радове или
дјела која заслужују опште признање и
истицање;
- утврђује критеријуме и поступак
за додјелу награда и признања и стара се о
њиховом провођењу;
- стара се да ликовно или друго
умјетничко рјешење награде симболише
историјске и културне вриједности општине;
- предлаже обезбјеђење буџетских и
других средстава за новчани износ награде
или признања;
- расписује оглас за додјелу награда
и признања,
-разматра и Скупштини даје мишљење о општим актима којима се установљавају награде и признања.
- припрема и утврђује приједлоге за
додјелу награда и признања''.
Члан 8.
Иза члана 71. ријечи ''Комисија за
награде и признања'' и чланови: 72. и 73.
бришу се.
Члан 9.
Иза члана 73. ријечи ''Комисија за
вјерска питања'' и чланови: 74. и 75., бришу се.
Члан 10.
Иза члана 75. ријечи ''Комисија за
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питање младих'' и чланови: 76. и 77.,
бришу се.
Члан 11.
Досадашњи чланови ''78, 79, и 80. ''
постају чланови: ''72, 73 и 74.''.
Члан 12.
Иза досадашњег члана 81. који
постаје члан 75. додају се ријечи ''Комисија за привреду и развој'' и чланови 76. и
77. који гласе:
''Члан 76.
Комисија за привреду и развој има
предсједника, замјеника предсједника и
три члана, који се бирају из реда одборника у Скупштини и из реда привредника
и стручних радника са искуством у области привреде.
Члан 77.
Комисија за привреду и развој:
- разматра актуелна питања, прати и
анализира стање и проблематику из области привреде и стратешког развоја општине,
- разматра организацију и пословање других облика организовања јавних
служби, утврђених законом у области
привреде, чији је оснивач општина, и предлаже мјере за њихово ефикасније функционисање,
- разматра приједлоге нових пројеката у области привреде, и прати реализацију већ усвојених планова и програма - који се, дјелимично или у цијелини, финансирају средствима буџета
општине те даје мишљења Скупштини,
- даје иницијативе за оснивање
предузећа, или других облика јавних служби у области привреде, које обављају дјелатност од општег интереса,
- разматра извјештаје, приједлоге
планова и програма из области пољопривреде, сточарства и шумарства, и доставља мишљење Скупштини о тим приједлозима,
- разматра извјештаје, приједлоге
планова и програма из области туризма, у
циљу унапређења и развоја туристичких
ресурса и туристичке понуде општине, и
доставља мишљење Скупштини - о тим
приједлозима,
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- разматра извјештаје, приједлоге
планова и програма из области приватног
предузетништва, у циљу унапређења и
развоја малих и средњих предузећа, и
других облика приватног предузетништва,
и доставља мишљење Скупштини - о тим
приједлозима,
- разматра пројекте дефинисане
Стратегијом развоја општине и прати
њихово спровођење, те предлаже мјере и
активности којима се подстиче реализација
пројеката,
- разматра пројекте развоја партнерства између општине и надлежних
органа и организација, у циљу спровођења
развојних пројеката у области привреде,
посебно развоја јавно-приватног партнерства,
- разматра приједлог плана финансијских средстава, предвиђених буџетом
општине правним и физичким лицима - за
развој привреде и инфраструктуре и даје
Скупштини мишљење,
- разматра нацрте и приједлоге програма и планова у области комуналних
дјелатности,
- разматра пројекте и даје мишљења
о пројектима који се финансирају из средстава буџета у области комуналне и саобраћајне инфраструктуре,
- прати реализацију усвојених програма, планова и пројеката у области комуналне инфраструктуре, који се финансирају из средстава буџета општине,
- предлаже критерије за утврђивање
приоритета за улагање средстава буџета у
комуналну инфраструктуру општине''.
Члан 13.
Досадашњи чланови ''82, 83, 84, и
85.'' постају чланови: ''78, 79, 80 и 81.''
Члан 14.
Иза члана 86. који постаје члан 82.
ријечи ''Одбор за здравље'' мијења се и
гласи ''Одбор за здравство, школство и
социјалну политику''.
Члан 15.
Члан 87. који постаје члан 83. мијења се и гласи:
''Одбор за здравство, школство и социјалну политику има предсједника, замјеника предсједника и три члана, који се
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бирају из реда одборника у Скупштини, и
из реда научних и стручних радника из
области здравства, школства и социјалне
заштите''.
Члан 16.
Члан 88. који постаје члан 84. мијења се и гласи:
''Одбор за здравство, школство и
социјалну политику:
- разматра извјештаје, информације
и програме из области здравствене заштите становништва у општини,
- прати здравствено стање становништва на подручју општине и предлаже
Скупштини предузимање мјера за њихово
побољшање,
- прати стање у подручју примарне
здравствене заштите и пружања здравствених услуга,
- разматра и заузима ставове о
плану рада и извјештају о раду и пословању здравствених установа чији је општина оснивач,
- разматра организацију и функционисање здравствених установа чији је
оснивач општина, и предлаже мјере за њихово ефикасније функционисање,
- даје мишљење Скупштини о пројектима из области здравства, који се финансирају из буџета општине,
- даје мишљење Скупштини о обезбјеђењу услова: за боравак дјеце у предшколској установи, предшколско образовање и васпитање, превентивну здравствену заштиту дјеце предшколског узраста, за
одмор и рекреацију дјеце до 15 година у
дјечијим одмаралиштима, и за друга питања из области основног и средњег образовања у надлежности општине,
- остварује сарадњу са институцијама и организацијама које се баве социјалном проблематиком и проблематиком лица са посебним потребама, које дјелују на
подручју општине,
- прати стање у области остваривања социјалних права и права лица са
посебним потребама,
- даје иницијативе, и предлаже
Скупштини - предузимање мјера у оквиру
њене надлежности, у циљу побољшања
стања у овим областима,
- разматра извјештаје, информације
и пројекте из области социјалне заштите, и
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предлаже Скупштини мјере за њихово доношење и реализацију, и
- остварује сарадњу са хуманитарним и другим организацијама из области
социјалне заштите''.
Члан 17.
Иза члана 88. који постаје члан 84.
ријечи ''Савјет за спорт'' мијења се и гласи
''Савјет за спорт и младе''.
Члан 18.
Члан 89. који постаје члан 85. мијења се и гласи:
''Савјет за спорт и младе има предсједника, замјеника предсједника и три
члана који се бирају из реда одборника у
Скупштини, из реда истакнутих спортских
радника и из реда омладинских организација општине''.
Члан 19.
Члан 90. који постаје члан 86. мијења се и гласи:
''Савјет за спорт и младе:
- разматра приједлоге и даје Скупштини мишљење о начину финансирања
спорта и физичке културе ,
- разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организацији спорта
на нивоу општине као и кориштењу спортских објеката и терена,
- разматра приједлоге и даје
мишљење о одржавању спортских манифестација од значаја за општину, које се
финансирају из буџета општине,
- успоставља спортску сарадњу са
другим општинама и градовима у Републици Српској и шире,
- успоставља сарадњу са спортским
организацијама, општинским и градским
савезима, установама и институцијама у
области спорта и физичке културе,
- разматра и Скупштини даје
мишљење о средњорочном и краткорочном плану омладинске политике за подручје општине,
- разматра приједлог и даје мишљење о организовању омладинских манифестација од интереса за општину,
- прати стање и појаве у животу и
раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за дјеловање општинских
органа и служби у овој области,
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- иницира покретање пројеката и
реализацију активности на превентивном
дјеловању ради на сузбијању малољетничке делинквенције, наркоманије и других
токсикоманија, иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању међу младима,
- предлаже програме креативног
ангажовања и едукације младих - у области културе, спорта и других активности, и
- остварује сарадњу са домаћим и
међународним организацијама и институцијама које се баве питањима младих, без
обзира да ли ове организације дјелују на
професионалној или волонтерској основи''.
Члан 20.
У члану 95. који постаје члан 91.
број ''94'' замјењује се бројем ''90''.
Члан 21.
У члану 96. који постаје члан 92.
бројеви ''94. и 95.'' замјењују се бројевима:
''90. и 91''.
Члан 22.
Досадашњи чланови 97. закључно
са 189. постају чланови 93. закључно са
185.
Члан 23.
У члану 190. који постаје члан 186.
у ставу 4. ријечи ''Републике Српске'' замјењује се ријечима'' општине Петрово''.
Члан 24.
У члану 193. који постаје члан 189.
у ставу 2. број ''179'' замјењује се бројем
''175''.
У члану 208. који постаје члан 204.
број ''180'' замјењује се бројем ''176''.
У члану 217. који постаје члан 213.
у ставу 4. број ''177'' замјењује се бројем
''173''.
Члан 25.
У члану 226. који постаје члан 222.
у ставу 1. иза ријечи ''именовање'' додају се
ријечи ''награде и признања''.
Члан 26.
Досадашњи чланови: 194. до 264.
постају чланови: 190. закључно са чланом
260.
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Члан 27.
Овлашћује се Комисија за прописе
да утврди и изда пречишћени текст Пословника Скупштине општине Петрово.
Члан 28.
Овај пословник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-19/21
Датум: 03.03.2021.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19) и члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 03.03.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ ДОО
„SLT enterprise“ ГРАЧАНИЦА
Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге
Одлука о додјели на коришћење пословног
простора без накнаде ДОО „SLT enterprise“
Грачаница („Службени гласник општине
Петрово“, број 11/19).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а бит ће објављена
у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-20/21
Датум: 03.03.2021.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
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општине Петрово'' број 8/17) и члана 17.
става 2. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Петрово“ број 12/14, 3/16, 2/17 и
6/19), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 03.03.2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НЕКРЕТНИНА НА
КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ ЈКП
„ВОДА“ Д.О.О. ПЕТРОВО
Члан 1.
ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово, даје се
на коришћење без накнаде дио објекта бившег Наставног центра на Лужањку, изграђен на парцели означеној као к.ч. број 3747
„Наставни центар Лужањак“- кућа од
327m2 к.о. Петрово као и земљиште за редовну употребу објекта.
Члан 2.
Некретнине из члана 1. ове одлуке
дају се на коришћење без накнаде на пе-риод од 5 (пет) година.
Члан 3.
ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово сносит
ће трошкове комуналних услуга и друге
трошкове који настану коришћењем некретнина из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Даје се сагласност начелнику
општине да по основу ове одлуке са ЈКП
„Вода“ д.о.о. Петрово закључи уговор о
коришћењу некретнина из члана 1. ове
одлуке, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе уговорних страна.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а бит ће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-21/21
Датум: 03.03.2021.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
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гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19) и чланa 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број 8/17), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 03.03.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ
КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава из
буџета општине Петрово за 2021. годину у
износу до 2.800,00 КМ на име субвенционисања трошкова снабдијевања питком водом одређених категорија становништва.
Износ који се субвенционира је
износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћинству.
Члан 2.
Одобрава се исплата средстава из
буџета општине Петрово за 2021. годину у
износу до 2.680,00КМ на име субвенционисања трошкова одвоза смећа из домаћинстава одређеним категоријама становништва.
Износ који се субвенционира је
износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћинству.
Члан 3.
Субвенције по оба основа се односе
на:
- породице у којима живе дјеца са
посебним потребама,
- кориснике новчане помоћи социјалне заштите и кориснике туђе његе и
помоћи, ако им је то једини извор прихода,
- породице са четворо и више дјеце,
- породице са тешко обољелим члановима домаћинства (дијализа бубрега, малигна обољења и сл.),
- самохрани родитељи,
- породице погинулих бораца Војске Републике Српске и ратни војни инвалиди закључно са IV категоријом инвалидитета.
Право на субвенцију из члана 1. и 2.
ове одлуке, припада породицама и лицима
из претходног става овог члана под
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условом да имају закључен уговор са ЈКП
„Вода“ Петрово о испоруци воде и уговор
о пружању услуга преузимања и збрињавања комуналног отпада.
Члан 4.
Новчана средства за субвенцију ће
се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун
ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово, на основу
испостављених рачуна предузећа са поименично набројаним корисницима, а са
конта број 416-129 - субвенције за воду и
за одвоз смећа одређеним категоријама
становништва.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-22/21
Датум: 03.03.2021.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 39. став. 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 38. став. 2. тачка 2. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 03.03.2021. године донијела је
ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ
СТУДЕНАТА У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Општина Петрово у 2021. години
стипендираће четири (4) нова редовна
студента са пребивалиштем на подручју
општине Петрово.
Члан 2.
Стипендије из члана 1. ове одлуке у
2021. години додијелиће се у складу
условима прописаним Правилником о
додјели студентских стипендија.
Члан 3.
Висина стипендија за све студенте и
за све године студија износи 100,00 КМ.
Члан 4.
У 2021. години сваком студенту ко-
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ји буде изабран након јавног конкурса,
исплатиће се десет (10) стипендија у складу са уговором из члана 8. ове одлуке.
Члан 5.
За додјелу стипендија расписаће се
јавни конкурс који ће бити објављен у
једном од дневних листова већег тиража,
на сајту општине Петрово и огласној табли
Општинске управе општине Петрово.
Јавни конкурс из претходног става
расписаће Начелник општине.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана од дана расписивања
јавног конкурса у дневном листу.
Члан 6.
За провођење поступка додјеле стипендија из члана 2. ове одлуке Начелник
општине:
- именује Комисију за провођење
поступка додјеле стипендија,
- врши одабир занимања за које ће
бити додијељене стипендије,
- на основу коначне листе студената
доноси акт о додјели стипендија.
Члан 7.
Комисија за провођење поступка
додјеле стипендија из члана 6. алинеја 1.
ове одлуке:
- утврђује благовременост пријава
на конкурс и врши преглед документације
приложене уз пријаву на јавни конкурс,
- у складу са критеријима и мјерилима утврђеним Правилником о додјели
студентских стипендија врши бодовање и
утврђује прелиминарну листу приоритета
(бод листа) за додјелу стипендија,
- разматра основаност приговора на
прелиминарну листу и о томе даје мишљење начелнику општине,
- ради друге послове у складу са
Правилником.
Члан 8.
На основу рјешења о додјели стипендије из члана 6. алинеја 3. ове одлуке,
Начелник општине Петрово са стипендистом закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза у складу са Правилником.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гла-
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снику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-23/21
Датум: 03.03.2021.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово, број 8/17), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 03.03.2021. године, донијела је
ПЛАН
ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ И САДЊЕ У 2021.
ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

КУЛТУРА
Јара пшеница
Јари јечам
Јара зоб
Тритикале
Раж
Кукуруз
Соја
Сунцокрет
Дуван
Шећерна репа
Крмно биље
Љековито биље
Поврће
Воћњаци
УКУПНО:

Територија општине Петрово обухвата површину од око 109,53 km2, што
чини око 0,44% Републике Српске, односно око 0,21% површине Босне и Херцеговине.
Рељефно 65% територије општине
Петрово чини брдско – планинско подручје а осталих 35% територије је равничарско. На основу података Републичке
управе за геодетскo имовинско правне
послове Републике Српске, подручна јединица Петрово, површина пољопривредног
земљишта у приватном и државном власништву на подручју општине Петрово
износи 3.404 hа. Под ораницама је 2.370
hа. Оранице са учешћем око 70% од укупног пољопривредног земљишта добра је
основа за развој свих видова пољопривредне производње.

ПОВРШИНА(ха)
Индивидуални
Државни
сектор(ха)
сектор(ха)
20
15
5
10
1
680
5
30
1
280
2
1049
-

Према плану прољетне сјетве за
2021. годину, на подручју општине Петрово главна пољопривредна култура је кукуруз као и у претходним годинама с
обзиром да је кукуруз традиционална пољопривредна култура наших пољопривредних произвођача.
Реално је планирати и очекивати да
ће кукуруз бити засијан на око 680 хектара.
Кукуруз се углавном сије за производњу меркантилног зрна и за производњу силаже.

УКУПНО
20
15
5
10
1
680
5
30
1
280
2
1049

Према плану сјетве стрних жита
највише се планира сјетва јаре пшенице,
јечма и зоби.
Сјетвом ових планираних површина
под стрним житима би се надопунила
јесења сјетва стрних жита из 2020. године,
која је завршена у оптималним условима и
временском року.
Планирана сјетвена површина за
сјетву соје је на површини од 5 hа, на пар
индивидуалних пољопривредних газдинстава за потребе у исхрани стоке.

Страна 8 - Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Планирана сјетва крмног биља (дјетелине, траве, травно-дјетелинске смјесе)
би се обавила на површина од 30 hа.
Ове засијане пољопривредне културе у прољетној сјетви се користе за
властите потребе пољопривредних произвођача у сточарској производњи.
Пластеничка производња у повртарству на подручју општине Петрово је у
благом порасту. Пољопривредни произвођачи се све више одлучују за набавку мањих пластеника и организовање производње у затвореном простору, из разлога што
због великог утицаја климатских фактора
отежана је производња поврћа на отвореном.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је
у Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села у 2021. години,
прописало мјере аграрне подршке, од
којих је и подршка у регресирању куповине дизел-горива за извођење прољетних
и јесењих радова у пољопривреди 2021.
године, регистрованим пољопривредним
газдинствима.
Регресирано дизел – гориво регистровани пољопривредни произвођачи ће
моћи куповати на овлаштеним бензинским
пумпама за 0,50 КМ јефтинијој цијени по
литри у односу на тржишну цијену дизел
горива. Одобрена количина дизел – горива
у односу на обрадиве површине пријављене у регистру пољопривредних газдинстава је 100 l/hа за све биљне културе.
Ова подстицајна аграрна мјера ће олакшати пољопривредну производњу пољопривредним произвођачима приликом прољетних радова.
И ове године уговорена је организована производња краставаца корнишона
и паприке на простору општине Петрово
са нашим пољопривредним произвођаачима и организатором производње и
откупа краставаца ЗЗ „Грачанка“ Грачаница.
У припреми је Програм о подстицајима општине Петрово којим ће бити
дефинисани услови и начин остваривања
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новчаних подстицаја за развој пољопривреде.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-24/21
Датум: 03.03.2021.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 121/12 и 46/17), члана82. 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 681/21 од 22.02.2021. 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
05.03.2021. 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 у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и
на отвореном простору те да се придржавају упутстава „Института за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у
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затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
3. Препоручује се грађанима да на
отвореном простору користе заштитне
маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са
упутством „Института за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
4. Изузетно од 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,
5. 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.
6. Од 01.03.2021. године дозвољава
се организација музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће уз поштовање свих епидемиолошких
мјера које је прописао ЈЗУ“ Институт за
јавно здравство Републике Српске“
7. До 05.03.2021. 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.)
8. До 05.03.2021. године дозвољавају се такмичарске активности спортских
организација и спортиста искључиво без
присуства публике, уз поштовање свих
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епидемиолошких мјера које је прописао
ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.
9. 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.
10. 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.
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
12. 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 просто-рије
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.
13. Ступањем на снагу ове Наредбе, ставља се ван снаге Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом

Страна 10 - Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

корона (COVID-19) на територији општине
Петрово, број 02-014-1-94-71/21 од 02.02.
2021. године.
14. 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: 02-014-1-94-72/21
Датум: 23.02.2021.
_______________________________________________________

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 обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској, број 691/21 од 04.03.2021. 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
11.03.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама
већим од 50 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други породични
скупови сличне природе)
3) рад фитнес центрима (фитнес и
слични облици организовања)
4) организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
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2. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску
(прекривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном
тако и на отвореном простору те да се
придржавају упутстава „Института за јавно здравство Републике Српске“ за
боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
3. Препоручује се грађанима да на
отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са
упутством „Института за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
4. Изузетно од 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,
5. 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.
6. До 11.03.2021. године ограничава
се радно вријеме у периоду од 06:00 до
22:00 часа: 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.)
7. До 11.03.2021. године ограничава
се радно вријеме у периоду од 06:00 до
22:00 часа свим приређивачима игара на
срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)

Страна 11 - Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

8. До 11.03.2021.године ограничава
се број присутних особа у угоститељским
објектима на начин да се број истих
одређује у складу са важећим препорукама
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ с тим да се присуство на
једној етажи угоститељског објекта ограничава на максимално 50 посјетилаца.
9. До 11.03.2021. године забрањују
се организоване рекреативне активности,
тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста
свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни
процес истих.
10. 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.
11. 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.
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12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
13. 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.
14. 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 02-014-1-94-72/21 од 23.02.
2021. године.
15. 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: 02-014-1-94-73/21
Датум: 05.03.2021.

________________________________________________________________________________________________________________________

Страна 12 - Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

петак, 05.03.2021. године

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Пословник о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Петрово
2. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
додјели на коришћење пословног простора
без накнаде доо „SLT enterprise“ Грачаница
3. Одлука о додјели на коришћење без накнаде
ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово
4. Одлука о субвенцији за плаћање комуналних услуга одређеним категоријама становништва
5. Одлука о стипендирању редовних студената
у 2021. години
6. План прољетне сјетве и садње у 2021. години на територији општине Петрово
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7. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
8. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
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