СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 6

Петрово, 23.04.2021. године

Година: XXIX

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 59. Закона о локалнoj самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 36/19), члана
64. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 74. и
87. став 3. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Планом запошљавања у
Општинској управи општине Петрово за
2021. годину (у даљем тексту: План) утврђује се стварно стање попуњености радних
мјеста, број непопуњених радних мјеста у
скаладу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број
11/17, 3/18, 4/18, 1/20, 5/20 и 10/20), те потребан број службеника и намјештеника на
неодређено вријеме и приправника са потребном стручном спремом.
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Члан 2.
План се доноси на основу прикупљених приједлога руководиоца организационих јединица водећи рачуна о потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и расположивим финансијским средствима у складу са Одлуком о усвајању буџета општине Петрово за
2021. годину („Службени гласник општине
Петрово“, број 2/21).
Члан 3.
Запошљавање у Општинској управи
општине Петрово у 2021. години ће се
вршити у складу са овим Планом, осим у
случајевима потребе попуњавања радног
мјеста на одређено вријеме и попуњавања
радног мјеста које је остало упражњено
након доношења Плана запошљавања за
текућу годину.
Члан 4.
Утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста у скаладу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 11/17, 3/18, 4/18,
1/20, 5/20 и 10/20) на дан 01.01.2021. године, те планира потребан број службеника и
намјештеника и приправника за пријем у
радни однос у 2021. години како слиједи:
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Члан 5.
У погледу пријема приправника у
2021. години планирано је да се прими у
радни однос на одређено вријеме 1 (један)
приправник са високом стручном спремом
ради оспособљавања за самосталан рад у
струци, односно самостално обављање посла.

Члан 9.
Овај План ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном
гласнику општине Петрово.

Члан 6.
Општинска управа општине Петрово у 2021. години планира у Одјељењу за
општу управу запошљавање једног намјештеника на неодређено вријеме на радно
мјесто чистачице, обзиром да намјештеник који је био распоређен на наведено
радно мјесто одлази у пензију те би радно
мјесто остало упражњено и постоји потреба за његовим попуњавањем.
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Члан 7.
У измијењеним околностима и потребама за пријем у радни однос нових
службеника, намјештеника и приправника,
ради несметаног обављања послова
Општинске управе Петрово а на основу
Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи
општине Петрово и Одлуке о усвајању буџету општине Петрово за 2021. годину, донијет ће се измјене и допуне овог Плана.
Члан 8.
Планирано попуњавање радних мјеста вршит ће се у складу са законом прописаним процедурама, Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Петрово и Правилником о пријему приправника.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-1/21
Датум: 02.03.2021.
2.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број:
8/17) и члана 6. став 1, алинеја 1. Одлуке о
стипендирању редовних студената у 2021.
години („Службени гласник општине Петрово“, број: 4/21) Начелник општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ
СТИПЕНДИЈА
I
У Комисију за провођење поступка
додјеле стипендија у 2021. години именују
се:
1. Стјепановић Зоран – предсједник,
2. Катанић Мира – члан,
3. Симић Владо - члан.
II
Задатак Комисије из тачке 1. овог
рјешења јесте да у складу са Правилником
о додјели студенстских стипендија утврди
број пристиглих пријава, изврши бодовање
и предложи прелиминарну ранг-листу приоритета за додјелу стипендија, размотри
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приспјеле приговоре на процедуру избора
стипендија и о цијелој процедури извјести
Начелника општине.
Поступак прегледа, бодовања пријава и утврђивања ранг-листе из става 1.
ове тачке мора се завршити у року од 8
дана од дана затварања конкурса.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-7/21
Датум: 15.03.2021.
_______________________________________________________

3.
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“ и члана
6. став 1. алинеја 2. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2021. години
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 4/21), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ОДАБИРУ ЗАНИМАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се занимања ради додјеле студентских стипендија
у 2021. години, као и број стипендиста по
појединим занимањима.
Члан 2.
У 2021. години стипендираће се
укупно четири ( 4 ) нова редовна студента.
Члан 3.
Врста занимања која ће се стипендирати у 2021. години су сљедећа:
1. Архитектонско - грађевински и
геодетски факултет, смјер геодезија, прва
година, 1 (један) студент,
2. Природно - математички факултет, општи смјер, математика и информатика, прва година, 1 ( један) студент,
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3. Правни факултет, општи смјер,
прва година, 1 ( један) студент,
4. Факултет техничких наука, смјер
рачунарство и аутоматика, друга година, 1
(један) студент.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-53/21
Датум: 15.03.2021.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број: 8/17) Начелник
општине Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
I.
У члану I. Рјешења о именовању комисије за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе општине Петрово број: 02-014-4-4/21 од 15.02.2021. године тачка 3. Мирјана Арсенић, службеник-члан, се мијења и гласи:
„3. Жељка Илић, службеник-члан,“.
II.
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављенo у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-8/21
Датум: 16.03.2021.
_______________________________________________________
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5.
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 2021. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
2/21) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 511321-Издаци за набавку
канцеларијског намјештаја 25,00 КМ
на конто 516148-Издаци за залихе
осталог ситног инвентара 25,00 КМ период
март 2021. 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: 02-014-1-69/21
Датум: 30.03.2021.
_______________________________________________________

6.
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 70-
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1/21 од 11.03.2021. 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
18.03.2021. 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,
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,
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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 18.03.2021. 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 18.03.2021. 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.)
8. До 18.03.2021. 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 18.03.2021.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 ширењаCOVID-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 здра-

Петак, 23.04.2021. године

вство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и
уз обавезно поштовање прописаног
физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити
обавјештење о укупном броју лица која
могу боравити у објекту у односу на
његову површину.
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 02-014-1-94-73/21 од 05.03.2021.
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: 02-014-1-94-74/21
Датум: 12.03.2021.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 121/12 и 46/17), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
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сник 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 73-1/21 од 21.03.2021. 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 налаже
се про-вођење следећих мјера:
1) до 29.03.2021. године забрањују
се:
- сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
- сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе)
- рад фитнес центрима (фитнес и
слични облици организовања) и културноумјетничким друштвима,
- организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
2) од 22.03. до 29.03.2021. године
забрањује се:
- рад угоститељским објектима за
исхрану и пиће укључујући објекте који
послују самостално или у оквиру других
објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице и
др.) изузев објеката из тачке 2. овог закључка,
- обављање услужних и занатских
дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризери и
други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),
- рад базенима „wellness“ и спа центрима,
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- рад трговачким центрима,
- рад приређивачима игара на срећу,
осим приређивачима интернет игара и
лутријских игара на срећу, осим класичне
томболе,
- активности унутар установе културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору,
2. Угоститељи који послују у гоститељском објекту за смјештај могу без
временског ограничења пружати услуге
смјештаја а услуге исхране и пића могу
пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа
само гостима којима пружају услуге
смјештаја.
3. У периоду од 22.03. до 29.03.
2021. године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних и
средњих школа уз организовање наставе на
даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
4. 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.
5. 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.
6. Изузетно од тачке 4. 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,
7. 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 дези-
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нфекције,
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) обезбиједе једно или више лица
која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати
препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар7редари) а у супротном ускратит
им услугу.
8. Изузетно од тачке 1. подтачка 2.,
алинеја 1. до 29.03.2021. године у периоду
од 06:00 до 21:00 часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као и
шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.
9. До 29.03.2021. године забрањује
се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22:00 до
06:00 часова.
10. До 29.03.2021.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, али без присуства
публике, родитеља или других лица која
нису акредитована од стране организатора.
11. 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.
12. 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 прописаног
физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити
обавјештење о укупном броју лица која
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могу боравити у објекту у односу на
његову површину.
13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
14. 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.
15. 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 02-014-1-94-74/21 од 12.03.
2021. године.
16. 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: 02-014-1-94-75/21
Датум: 22.03.2021.
_______________________________________________________

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 Репу-
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блици Српској, број 76-1/21 од 26.03. 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 од
29.03.2021. до 05.04.2021. године забрањује се:
- сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
- сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе,крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе)
- рад фитнес центрима (фитнес и
слични облици организовања) и културноумјетничким друштвима,
- организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану
- рад угоститељским објектима за
исхрану и пиће укључујући објекте који
послују самостално или у оквиру других
објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице и
др.) изузев објеката из тачке 2. овог закључка,
- рад базенима „wellness“ и спа
центрима,
- рад приређивачима игара на срећу,
осим приређивачима интернет игара и
лутријских игара на срећу, осим класичне
томболе,
- активности унутар установе културе које подразумијевају истовремено
присуство више лица у истом простору,
2. Угоститељи који послују у
гоститељском објекту за смјештај могу без
временског ограничења пружати услуге
смјештаја а услуге исхране и пића могу
пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа
само гостима којима пружају услуге
смјештаја.
3. У периоду од 29.03. до 05.04.
2021. године обуставља се васпитно-обра-
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зовни рад у просторијама основних и
средњих школа уз организовање наставе на
даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
4. У периоду од 29.03. до 05.04.
2021. године, школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне
обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе
дужне су да наставу и активности које
захтијевају рад са више људи у групи
(предавања, обуке прве помоћи и сл.)
организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
5. 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.
6. 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.
7. Изузетно од тачке 5. 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,
8. 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) обезбиједе једно или више лица
која ће упозоравати посјетиоце и кори-
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снике услуга да се морају придржавати
препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар7редари) а у супротном ускратит
им услугу.
9. Изузетно од тачке 1. алинеја 5. од
29.03. до 05.04.2021. године у периоду од
06:00 до 22:00 часова дозвољава се вршење
услуге доставе хране и пића као и
шалтерска продаја хране и пића без
могућности конзумирања унутар и испред
угоститељског објекта.
10. Од 29.03. до 05.04.2021.године
забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима у периоду од
22:00 до 06:00 часова.
11. Од 29.03. до 05.04.2021. 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, али без присуства
публике, родитеља или других лица која
нису акредитована од стране организатора.
12. Од 29.03. до 05.04.2021. године
у аутобусима којим се обавља превоз лица
у друмском саобраћају број лица која се
превозе не може бити већи од броја
регистрованих мјеста за сједење.
13. 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.
14. 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 прописаног физичког
растојања и
2) на улазу у објекат поставити
обавјештење о укупном броју лица која
могу боравити у објекту у односу на
његову површину.
15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
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у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
16. 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.
17.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 02-014-1-94-75/21 од 22.03.2021.
године.
18. 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: 02-014-1-94-76/21
Датум: 29.03.2021.
_______________________________________________________

9.
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 77-1/21 од 02.04.
2021. године и број 78-1/21 од 04.04. 2021.
године, на приједлог Кризног штаба
општине Петрово за борбу против вируса
корона, Начелник општине доноси
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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 од
05.04.2021. до 12.04.2021. године забрањује се:
- сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
- сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе,крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе)
- рад фитнес центрима (фитнес и
слични облици организовања) и културноумјетничким друштвима,
- организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на отвореном и у
затвореном простору,
- рад „wellness“ и спа центрима,
- рад базенима осим за обављање
тренажног процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
- рад приређивачима игара на срећу
као и организација класичне томболе, осим
приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу,
- активности унутар установе културе које подразумијевају истовремено
присуство више лица у истом простору,
2. У периоду од 05.04.2021. до
08.04.2021. године ограничава се рад угоститељским објектима за исхрану и пиће
укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице и др.) на начин
да се у периоду од 06:00 до 22.00 часова
дозвољава вршење услуге доставе хране и
пића, шалтерска продаја хране и пића те
послуживање хране и пића у вањском
дијелу угоститељског објекта, односно у
простору за услуживање на отвореном
(љетна башта, тераса,врт) уз услов да је
простор отворен са најмање три стране, без
обзира да ли је поменути простор на-
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ткривен, уз строго поштовање упутстава
ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“
3. У периоду од 05.04.2021. до
08.04.2021. године угоститељи који послују у гоститељском објекту за смјештај
могу без временског ограничења пружати
услуге смјештаја а услуге исхране и пића
само гостима којима пружају услуге
смјештаја у периоду од 06:00 до 22:00 часа,
док гостима који нису корисници услуге
смјештаја могу пружати остале услуге у
складу са тачком 2. овог закључка.
4. Од 08.04.2021. године дозвољава
се рад угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, уз строго поштовање
упутства које је прописао ЈЗУ“ Институт
за јавно здравство Републике Српске“.
5. Након истека периода из тачке 4.
овог закључка рад угоститељских објеката
за смјештај, исхрану и пиће на подручју
општине биће прописан од стране Кризног
штаба општине у зависности од епидемиолошке ситуације у општини уз обавезно поштовање упутстава ЈЗУ“ Института за јавно здравство Републике Српске“.
6. Субјекти који врше производњу и
продају хљеба и свјежих пецива, пекарских производа, производа од брашна,
колача и свјеже тјестенине могу обављати
дјелатност искључиво продајом својих
производа без могућности конзумирања
унутар продајног објекта уз строго
придржавање упутстава ЈЗУ“ Институт за
јавно здравство Републике Српске“.
7. У периоду од 05.04. до 12.04.
2021. године, школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне
обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе
дужне су да наставу и активности које
захтијевају рад са више људи у групи
(предавања, обуке прве помоћи и сл.)
организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
8. 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
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дјелатности која се обавља.
9. 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.
10. Изузетно од тачке 5. 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,
11. 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) обезбиједе једно или више лица
која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати
препоручених епидемиолошких мјера
(ковид редар7редари) а у супротном ускратит им услугу.
12. Од 05.04. до 12.04.2021. године
забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима у периоду од
22:00 до 06:00 часова.
13. Од 05.04. до 12.04.2021. 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, али без присуства публике, родитеља или других лица
која нису акредитована од стране организатора.
14. Од 05.04. до 12.04.2021. године
у аутобусима којим се обавља превоз лица
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у друмском саобраћају број лица која се
превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење.
15. 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.
16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
17. 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.
18. 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 02-014-1-94-76/21 од 29.03.
2021. године.
19.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: 02-014-1-94-77/21
Датум: 05.04.2021.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
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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 79-1/21 од 06.04.2021.
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 од
08.04.2021. до 15.04.2021.године забрањује
се:
- сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица ,
- сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе,крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе)
- организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима за
смјештај, исхрану и пиће, на отвореном и у
затвореном простору,
- рад „wellness“ и спа центрима
- рад базенима осим за обављање
тренажног процеса од стране професионалних спортиста и професионалних
спортских организација,
- активности унутар установе културе које подразумијевају истовремено
присуство више лица у истом простору,
2. У периоду од 08.04.2021. до
15.04.2021. године ограничава се рад угоститељским објектима за исхрану и пиће
укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице и др.) од 06:00
до 22:00 часа, строго поштујући упутстава
ЈЗУ „Института за јавно здравство Репу-
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блике Српске“
3. Од 08.04.2021. године, школе
страних језика и удружења грађана која
пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да
наставу и активности које захтијевају рад
са више људи у групи (предавања, обуке
прве помоћи и сл.) организују на даљину
коришћењем средстава електронске комуникације.
4. 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.
5. Од 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.
6. 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.
7. Обавезују се продајни објекти да
одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера у заједничким
просторима објекта у складу са тачком
4.овог закључка са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора
објекта.
8. 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,
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4) придржавају се упутства“ Института за јавно здравство Републике Српске“
за организовање рада у зависности од
дјелатности коју обављају.,
5) одреде једно или више лица за
спровођење епидемилошких мјера унутар
продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера
9. Од 08.04. до 15.04.2021. године
забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима у периоду од
22:00 до 06:00 часова.
10. Од 08.04. до 15.04.2021.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, али без присуства публике, родитеља или других лица
која нису акредитована од стране организатора.
11. Од 08.04. до 15.04.2021. године
у аутобусима којим се обавља превоз лица
у друмском саобраћају број лица која се
превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење.
12. 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.
13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
14. Субјекти који пружају услуге
грађанима дужни су:
- организовати свој рад уз примјену
прописаних епидемиолошких мјера од
стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство
Републике Српске“
- на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу
боравити у односу на његову површину
15. Републички органи управе,
органи јединица локалне самоуправе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са
грађанима на следећи начин:
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-на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
-одржавати растојање у затвореним
просторима од најмање два метра, уз
благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
- 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.
16. 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 02-014-1-94-77/21 од 05.04.
2021. године.
17. Ова наредба ступа на снагу
08.04.2021. године а бит ће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-78/21
Датум: 07.04.2021.
_______________________________________________________

11.
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 801/21 од 09.04.2021. 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
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болести на територији Републике Српске и
заштите и спасавања становништва од
12.04.2021. до 19.04.2021. године забрањује се:
- сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
- сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе)
- организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на отвореном и у
затвореном простору,
- рад „wellness“ и спа центрима
- рад базенима осим за обављање
тренажног процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
- активности унутар установе културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору,
2. У периоду од 12.04.2021. до
19.04.2021. године ограничава се радно
вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
- угоститељским објектима за
исхрану и пиће укључујући објекте који
послују самостално или у оквиру других
објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.)
- приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина,
томболе и др.)
3. 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.
4. Од 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.
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5. 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.
6. Обавезују се продајни објекти да
одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта у складу са тачком 4. овог
закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности
од површине укупног простора објекта.
7. 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) одреде једно или више лица за
спровођење епидемилошких мјера унутар
продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера
8. Од 12.04. до 19.04.2021. године
забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима у периоду од
22:00 до 06:00 часова.
9. Од 12.04. до 19.04.2021. године
дозвољавају се организоване рекреативне
и тренажне активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица
као и професионалне такмичарске активности спортских организација без присуства публике или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
10. Од 12.04. до 19.04.2021. године
у аутобусима којим се обавља превоз лица
у друмском саобраћају попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста
за сједење)
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за
обављање дјелатности прилагоде мјерама
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прописаним од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
13. Субјекти који пружају услуге
грађанима дужни су:
- организовати свој рад уз примјену
прописаних епидемиолошких мјера од
стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство
Републике Српске“
- на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу
боравити у односу на његову површину
14. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења
дужни су организовати свој рад са грађанима на следећи начин:
- на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
- одржавати растојање у затвореним
просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
- 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.
15. 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 02-014-1-94-78/21 од 07.04.
2021. године.
16. Ова наредба ступа на снагу
12.04.2021. године а бит ће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-79/21
Датум: 09.04.2021.
_______________________________________________________
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12.
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 811/21 од 16.04.2021. 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 од
19.04.2021. до 26.04.2021. године забрањује се:
- сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
- сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе)
- организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на отвореном и у
затвореном простору,
- рад „wellness“ и спа центрима
- рад базенима осим за обављање
тренажног процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
- активности унутар установе културе које подразумијевају истовремено
присуство више лица у истом простору,
2. У периоду од 19.04.2021. до
26.04.2021.године ограничава се радно
вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
-угоститељским објектима за исхра-
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ну и пиће укључујући објекте који послују
самостално или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице, објекти за
смјештај и др.)
- приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина,
томболе и др.)
3. 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.
4. Од 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. 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.
6. Обавезују се продајни објекти да
одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта у складу са тачком 4.овог
закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности
од површине укупног простора објекта.
7. 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.,
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5) одреде једно или више лица за
спровођење епидемилошких мјера унутар
продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера
8. Од 19.04. до 26.04.2021. године
забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима у периоду од
22:00 до 06:00 часова.
9. Од 19.04. до 26.04.2021. године
дозвољавају се организоване рекреативне
и тренажне активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица
као и професионалне такмичарске активности спортских организација без присуства публике или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
10. Од 19.04. до 26.04.2021. године
у аутобусима којим се обавља превоз лица
у друмском саобраћају попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста за стајање и
мјеста за сједење)
11. 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.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“.
13. Субјекти који пружају услуге
грађанима дужни су:
- организовати свој рад уз примјену
прописаних епидемиолошких мјера од
стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство
Републике Српске“
- на улазу у објекат поставити
обавјештење о укупном броју лица која
могу боравити у односу на његову површину
14. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења
дужни су организовати свој рад са грађанима на следећи начин:
-на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама органа,
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-одржавати растојање у затвореним
просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
-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.
15. 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 02-014-1-94-79/21 од 09.04.
2021. године.
16. Ова наредба ступа на снагу
19.04.2021. године а бит ће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-80/21
Датум: 19.04.2021.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а иста ће бити
објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-74/21
Датум: 02.04.2021.
_______________________________________________________

14.
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 2021. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
2/21) и члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

_______________________________________________________

13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број
8/17) и члана 108. став 1. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине
Петрово“, број 7/10 и 4/15) Начелник
општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Ради очувања и заштите животне
средине и подизања свијести грађана о
потреби заштите животне средине, у мјесецу априлу 2021. године на простору општине Петрово, биће проведена акција под
називом "АПРИЛ МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ"
као акција увођења и одржавања комуналног реда.
Члан 2.
За провођење ове акције задужује се
Општинска управа општине Петрово.

Члан 1.
1. Одобрава се реалокација буџетских средстава општине Петрово (организациони код 00380130), како слиједи:
са конта 411100- Расходи за бруто
плате 3.000,00 КМ
на конто 411300- Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата који се
не рефундирају 1.500,00 KM
на конто 638100-- Остали издаци из
трансакција са другим јединицама власти
1.500,00 период март 2021. 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: 02-014-1-77/21
Датум: 09.04.2021.
_______________________________________________________
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15.
На основу члана 17. 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), члану 74. Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 8/17)
Начелник општине Петрово, д о н о с и
ПЛАН
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕД
НИ
БР.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-а

ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ СА
ПДВ-ом

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

РОБЕ
1

Набавка угља

09111100-1

17.094,01 KM

20.000,00 KM

Конкурентски
позив

2

Набавка
канцеларијск
ог материјала

30000000-9

4.700,85 KM

5.500,00 KM

Директни
споразум

10.01.2021.

10.10.2021.

3

Набавка
горива

09132100-4
09130000-9

10.000,00 KM

11.700,00 KM

Конкурентски
позив

01.03.2021.

30.12.2021.

4

Набавка
материјала за
одржавање
чистоће

4.400,00 КМ

Директни
споразум

44411000-4

3.760,68 КМ

10.01.2021.

10.10.2021.

10.01.2021.

10.10.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 214 Расходи по основу утрошка
угља
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 310 Расходи за канцеларијски
материјал
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 631Расходи по основу утрошка
бензина, 412 632- Расходи по
основу утрошка нафте, 412
812 Расходи за услуге зимске
службе
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 320 Расходи за материјал за
одржавање чистоће

НАПОМЕНЕ
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5

Набавка
дјечијих
бицикала за
потребе
манифестациј
е Госпојинске
дјечије
радости

6

Набавка
канцеларијск
ог намјештаја

7

Набавка
камиона за
потребе ЈКП
Вода

8

Набавка
ватрогасног
одијела

18130000-9

9

Набавка и
уградња
уличне
расвјете

34990000-3

УКУПНО РОБЕ без
ПДВ-а
УКУПНО РОБЕ са
ПДВ-ом

34400000-1

30000000-9

34144000-8

112.564,10 КМ

131.700,00 КМ
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31.08.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 943 Расходи за манифестацију
Дјечија Нова Година

30.12.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 321 Издаци за набавку
канцеларијског намјештаја

10.10.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 313 Издаци за набавку камиона за
потребе ЈКП Вода Петрово

2.500,00 КМ

Директни
споразум

1.000,00 КМ

Директни
споразум

75.600,00 КМ

Отворени
поступак

1.111,11 КМ

1.300,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2021.

10.10.2021.

5.982,90 КМ

7.000,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2021.

30.12.2021.

2.136,75 КМ

854,70 КМ

72.136,75 КМ

15.05.2021.

01.01.2021.

10.01.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 342 –
Издаци за набавку опреме за
противпожарну заштиту
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 234Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и
адаптацију вањског
освјетљења
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УСЛУГЕ
1.

Дeратизација

90923000-3

1.880,34 KM

2.200,00 КМ

Директни
споразум

2.

Штампање
билтена
општине
Петрово

22462000-6

4.273,50 KM

5.000,00 KM

Директни
споразум

3.

Телевизијско
праћење
догађаја на
територији
општине
Петрово

4

5

6

Штампање
новогодишње
г
промотивног
материјала
Превоз
дониране
робе из
Швајцарске
Набавка
услуга
платног
промета

92220000-9

22462000-6

60100000-9

66110000-4

УКУПНО УСЛУГЕ
БЕЗ ПДВ-а

29.868,03 КМ

УКУПНО УСЛУГЕ
СА ПДВ-ом

39.945,60 КМ

12.820,51 КМ

15.000,00 КМ

Конкурентски
позив

01.03.2021.

01.07.2021.

10.01.2021.

30.12.2021.

10.01.2021.

30.12.2021.

4.273,50 KM

5.000,00 KM

Директни
споразум

10.01.2021.

30.12.2021.

5.680,00 КМ

6.645,60 КМ

Директни
споразум

10.01.2021.

30.12.2021.

854,70 КМ

1.100,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2021.

30.12.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 223Расходи за услуге
дератизације
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 731Расходи за услуге штампања,
графичке обраде, копирања и
увезивања
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 739Расходи за услуге
информисања и медија
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 731Расходи за услуге штампања,
графичке обраде, копирања и
увезивања
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 240 Расходи за услуге превоза и
смјештаја
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 712Расходи за услуге платног
промета
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РАДОВИ

1.

Текуће
одржавање
локалних
путева на
територији
општине
Петрово у
2021. години

2.

Инвестицион
о одржавање
дома културе
у Петрову

3.

4.

5

Чишћење
ријечног
корита
Волујачке
ријеке
Асфалтирање
путних
праваца на
територији
општине
Петрово по
пројекту
"марка на
марку"
Инвестицион
о одржавање
путева

45233141-9

29.914,52 КМ

35.000,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2021.

30.12.2021.

45000000-7

17.094,01 КМ

20.000,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2021.

30.12.2021.

45246400-7

2.000,00 КМ

2.340,00 КМ

Директни
споразум

10.01.2021.

30.12.2021.

45233100-0

45233100-0

34.188,03 КМ

12.820,51 КМ

40.000,00 КМ

Конкурентски
позив

15.000,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2021.

10.01.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 520Расходи за текуће одржавање
осталих грађевинских објеката
(путеви и мостови и остали
грађевински објекти)
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 223 Издаци за инвестиционо
одржавање дома културе у
Петрову
Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 412 999 Остали непоменути расходи чишћење пољских канала,
ријечних корита и остало.

30.12.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 131Издаци за прибављање
асфалтних путних праваца пројекат марка на марку

30.12.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 231 Издаци за инвестиционо
одржавање путева
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6

Изградња
уличне
расвјете

7

ОБ 2
бушотина у
Карановцу

34990000-3

45000000-7

5.982,90 КМ

50.769,23 КМ

УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а

152.769,23 КМ

УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ом

178.740,00 КМ

УКУПНО
(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) без
ПДВ-а

295.201,36 КМ

УКУПНО
(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) са
ПДВ-ом
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7.000,00 КМ

директни
споразум

59.400,00 КМ

Конкурентски
позив

10.01.2021.

10.01.2021.
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30.12.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 134 Издаци за изградњу уличне
расвјете

30.12.2021.

Буџет општине Петрово за
2021.годину, конто 511 231 Издаци за пуштање у рад ОБ 2
бушотине у МЗ Карановац

345.385,60 КМ

II
Укупан буџет Oпштинске управе општине Петрово за јавне набавке износи 295.201,36 КМ са ПДВ-ом, док без ПДВ-а износи 345.385,60 КМ
III
План јавних набавки за 2021. годину ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-2/21
Датум: 16.02.2021.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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16.
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 2021. годину („Службени гласник општине Петрово“ број
2/21) 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
00380500), у износу од 92,00 КМ, како слиједи:
са конто 412900-Остали некласификовани расходи 92,00 КМ
на конто 413900-Расходи по основу
затезних камата 92,00 КМ, период април
2021. годину.
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: 02-014-1-87/21
Датум: 16.04.2021.
_______________________________________________________

17.
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
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
1.000,00 KM
на конто 415247-Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима у
области здравства- Дом здравља „Озрен“
Петрово 1.000,00 КМ (организациони код
00380130), период април 2021. 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: 02-014-1-89/21
Датум: 19.04.2021.
_______________________________________________________

18.
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
радова „Чишћење ријечног корита
Волујачке ријеке“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне радова „Чишћење ријечног корита
Волујачке ријеке“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
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(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 2.000,00 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 2.340,00 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2021. годину, са конта број: 412 999 –
Остали непоменути расходи.
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: 02-014-7-3/21
Датум: 25.02.2021.
_______________________________________________________

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
роба: „Набавка уличне расвјете“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку јавне роба путем директног споразума: „Набавка уличне расвјете“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
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јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 5.150,00 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 6.025,50 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су из буџета општине Петрово за 2021. годину, са конта број:
511 234 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда.
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: 02-014-7-9/21
Датум: 22.03.2021.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 69. став (2) тачка
д), члана 70., a у вези са чланом 25. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),
сходно члану 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), те
члана 74. Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке роба
путем отвореног поступка: „Набавка
моторног возила за прикупљање и одвоз
кабастог комуналног отпада“ број 02-0147-6/21 од 01.03.2021.године
Члан 1.
Поништава се поступак јавне наба-
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вке роба путем отвореног поступка: „Набавка моторног возила за прикупљање и
одвоз кабастог комуналног отпада“ број
02-014-7-6/21 од 01.03.2021. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
Образложење
Поступак јавне набавке роба путем
отвореног поступка: „Набавка моторног
возила за прикупљање и одвоз кабастог
комуналног отпада“ број 02-014-7-6/21 од
01.03.2021. године се поништава у складу
са чланом 69. став (2) тачка д) Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14).
Наиме у предметном поступку јавне набавке роба ни једна од двије благовремено
достављене понуде није окарактерисана
као прихватљива. Поступак јавне набавке
роба путем отвореног поступка: „Набавка
моторног возила за прикупљање и одвоз
кабастог комуналног отпада“ ће се поновити у најкраћем могућем законском року.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: У
складу са чланом 94. став (1) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14)све
странке у поступку правне заштите) жалилац, уговорни орган, одабрани понуђач
и други привредни субјекти који имају
правни интерес у предметном поступку
јавне набавке) жалбу подносе уговорном
органу према члану 99. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) најкасније 10
дана по пријему одлуке којом се одлучује
о појединачном праву из јавне набавке у
односу на поступак.
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општине Петрово“, број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
o именовању пројектног тима за имплементацију пројекта „Дјечији вртић Петрово – Опремање унутрашњости и изградња
наткривене терасе и приступа дјечијем
вртићу“
I
Именују се чланови пројектног тима за имплементацију пројекта „Дјечији
вртић Петрово – Опремање унутрашњости
и изградња наткривене терасе и приступа
дјечијем вртићу“који се имплементира у
оквиру ИЛДП пројекта у сарадњи са
УНДП, у следећем саставу:
1. Невена Петковић, координатор и
послови јавних набавки
2. Слађана Лазаревић, асистент
координатора за промоцију и видљивост
пројекта
3. Жељка Илић, асистент координатора за мониторинг и евалуацију
4. Владо Симић, асистент координатора за дизајн пројектне апликације
5. Синиша Томић, асистент координатора за графичку припрему
6. Ведрана Трифковић, асистент
координатора за административне и канцеларисјке послове.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-13/21
Датум: 13.04.2021.
_______________________________________________________

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-12/21
Датум: 25.03.2021.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
97/16), те члана 74. и члана 87. став 3. Статута општине Петрово („Сл. гласник

22.
На основу члана 18. став 1., a у вези
са чланом 90. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 97/16), те члана 74. Статута општине
Петрово („Сл. гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово,
доноси
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
услуга „Услуга превоза дониране
робе из Швајцарске“
Члан 1.
Приступа се покретању поступку
јавне услуга „Услуга превоза дониране робе из Швајцарске“.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача
извршиће у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14),
Правилником о директном споразуму
(Службени гласник општине Петрово број
1/15) те осталим подзаконским актима из
области јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове јавне
набавке износи 5.680,00 КМ без ПДВ-а,
док са ПДВ-ом процијењена вриједност
ове јавне набавке износи 6.645,60 КМ.
Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке
обезбијеђена су у складу са буџетом
Општине Петрово за 2021. годину, на конту број: 412 240 - Расходи за услуге превоза и смјештаја.
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: 02-014-1-46/21
Датум: 01.03.2021.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 59. став 1. тачка 7.,
члана 60. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 74. и члана 75.
Статута општине Петрово („Службени гла-
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сник општине Петрово“, број: 8/17) Начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Општинскe
управе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 10/17, 4/18 и
2/21) у члану 5. став 4. се мијења и гласи:
„Одсјек за стратешко планирање и
управљање развојем врши стручне и управне послове из надлежности општине и
има централну улогу у пословима који се
односе на координисање и провођење планирања, имплементације, праћења и вредновања стратегије развоја, обезбјеђује вертикални и хоризонталну координацију и
комуникацију са свим битним актерима,
како у оквиру општинске управе, тако и на
нивоу цијеле заједнице и шире, укључујући и више нивое власти.“ израду и спровођење стратешких докумената развоја
општине.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивањања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94/21
Датум: 21.04.2021.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 240. став 4., а у вези са чланом 121. и 123. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 1/16 и 66/18), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и
члана 6. Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 20/17, 85/18 и 21/20)
Начелник општине Петрово као заступник
Општинске управе општине Петрово (у
даљем тексту: Послодавац) и Синдикална
организација Општинске управе општине

Страна 27 - Број 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Петрово (у даљем тексту: Синдикат) закључују
АНЕКС БР. 3.
ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Појединачном колективном уговору за запослене у Општинској управи
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 11/17, 10/18-Анекс 1 и 8/19-Анекс 2) члан 6. се мијења и
гласи:
„Коефицијенти за обрачун плата запослених утврђују се у распонима у зависности од сложености послова, стручне
спреме прописане за радно мјесто, самосталности у раду и степену одговорности.
Послови се разврставају у платне
групе са сљедећим платним коефицијентима:
1) прва платна група- послови на којима
се захтијева стручност неквалификованог
радника .................................................. 4,85
2) друга платна група- послови на којима
се захтијева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од три године ......................................................... 5,55
3) трећа платна група - послови на којима
се захтијева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од четири
године
3.1. стручни сарадник, седма категорија,
прво звање .............................................. 7,20
3.2. стручни сарадник, седма категорија,
друго звање .............................................6,20
3.3. стручни сарадник, седма категорија,
треће звање ..............................................6,00
3.4. намјештеник ....................................6,00
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образовањем или високим образовањем са
остварених 180 ECTS бодова
5.1. намјештеник-старјешина добровољне
ватрогасне јединицe ...............................9,40
5.2. виши стручни сарадник, шеста катеорија, прво звање ....................................9,40
5.3. виши стручни сарадник, шеста категорија, друго звање ....................................8,55
5.4. виши стручни сарадник, шеста категорија, треће звање .................................8,45
6) шеста платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче
високим образовањем у трајању од четири
године или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова:
6.1. друга категорија-шеф одсјека ......12,80
6.2. четврта категорија-инспектор и комунални полицајац ....................................11,65
6.3. самостални стручни сарадник, пета
категорија, прво звање .........................10,20
6.4. самостални стручни сарадник, пета категорија, друго звање .............................9,80
6.5. самостални стручни сарадник, пета категорија, треће звање ..............................9,55
6.6. намјештеник .....................................9,55
7) седма платна група- послови на руководећим радним мјестима на којима се
захтијева стручност која се стиче високим
образовањем у трајању од четири године
или високим образовањем са остварених
240 ECTS бодова или еквивалент:
7.1. прва категорија, секретар Скупштине
општине .................................................14,50
7.2. прва категорија, начелник одјељења
Општинске управе ................................14,50
Коефицијенти из става 2. овог члана
представљају коефицијене за обрачун плате, с тим да се за радно мјесто службеника
у истој катеорији, односно категорији и
звању, односно пословима исте сложености за радна места намјештеника, одређује исти коефицијент.“

4) четврта платна група - послови на
којима се захтијева стручност која се стиче
специјализацијом на основу стручности
средњег образовања са завршеним четворогодишњим школовање .......................8,30

Члан 2.
Овај Анекс колективног уговор сматра се закљученим када га у истовјетном
тексту потпишу заступници уговорних
страна.

5) пета платна група - послови на којима
се захтијева стручност која се стиче вишим

Члан 3.
Овај Анекс колетивног уговора сту-
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па на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Петрово“, а примјењиваће се почев од
обрачуна плате за мјесец мај 2021. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-3/21
Датум: 21.04.2021.
ПРЕДСЈЕДНИК
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Драган Петковић, с.р.
Број: 07/21
Датум: 21.04.2021.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 74. и 87. став 3. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17) сагласно одредбама Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 11/17, 10/18-Анекс 1., 8/19Анекс 2) и Анекс 3 Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској
управи општине Петрово број: 02-12-3/21
од 21.04.2021. године, Начелник општине
Петрово, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама запослених у Општинској управи
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број: 1/18, 3/18, 10/18,
1/20, 5/20 и 10/20) члан 4. став 2. се у цјелости мијења и гласи:
„Основна плата запосленог увећава
се по основу обављања послова са повећаним ризиком за следећа радна мјеста:
- старјешина добровољне ватрогасне јединице-15%
- виши стручни сарадник за циви-
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лну заштиту и заштиту на раду-15%,
- кућни мајстор-5%,
- возач 15%.
Члан 2.
Члан 6 се мијења и измијењен
гласи:
„Висина цијене рада, као основ за
обрачун плата запослених, утврђена је чланом 5. Појединачног колетивног уговора за
запослене у Општинској управи општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ број: 11/17, 10/18-Анекс 1, 8/19Анекс) и Анекс 3. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској
управи општине Петрово.“
Члан 3.
Члан 7. се мијења и измијењен гласи:
„Коефицијенти сложености послова
за обрачун плате запослених у Општинској
управи општине Петрово утврђени су чланом 6. Појединачног колетивног уговора за
запослене у Општинској управи општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 11/17, 10/18-Анекс 1, 8/19Анекс 2) и Анекс 3. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи општине Петрово.“
Члан 4.
У члану 15. Прилог 1. - „Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима у Општинској управи општине Петрово“ мијења се
у цјелости и чини саставни дио Правилника.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Петрово“, а
примјењиваће се почев од обрачуна плате
за мјесец мај 2021. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-100/21
Датум: 23.04.2021.
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Прилог 1.
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА
СЛОЖЕНОСТИ ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЈЕСТИМА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Р.бр. Назив радног мјеста
1.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
1.
Начелник одјељења за општу управу
2.
Самостални стручни сарадник за људске ресурсе и борачкоинвалидску заштиту
3.
Виши стручни сарадник зa послове цивилне заштите и заштите на
раду
4.
Стручни сарадник за персоналне и опште послове
5.
Стручни сарадник за послове пријемне канцеларије и архиве
6.
Стручни сарадник за послове матичних књига
7.
Стручни сарадник за војну евиденцију, административну подршку
борачко-инвалидсним организацијама и мјесним заједницама
8.
Стручни сарадник за административно послове Начелника општине
9.
Стручни сарадник за административно –техничке послове
Скупштине општине
10. Стручни сарадник за послове инфопулта
11. Виши стручни сарадник за администрацију иноформационог система
12. Кућни мајстор
13. Возач
14. Кафе-куварица
15. Чистачица
16. Старјешина добровољне ватрогасне јединице
2.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1.
Начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
2.
Самостални стручни сарадник за просторно планирање и грађење
3.
Виши стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
4.
Виши стручни сарадник за инфраструктуру
5.
Самостални стручни сарадник за нормативно правне послове
6.
Комунални полицајац
3.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
1.
Начелник одјељења за привреду и финансије
2.
Самостални стручни сарадник за привреду и приватно
предузетништво
3.
Самостални стручни сарадник за пољопривреду, шумарство,
водопривреду , контролу хране и заштиту животне средине
4.
Самостални стручни сарадник за буџет и финансије
5.
Стручни сарадник за главну књигу трезора
6.
Самостални стручни сарадник за готовинска и безготовинска
плаћања у трезорском пословању
7.
Самостални стручни сарадник за унос фактура, унос добављача, унос
наруџбеница и потраживања у трезорском пословању
8.
Самостални стручни сарадник за књиговодство основних
средстава,јавних добара и ситног алата и инвентара
9.
Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности и цивилни
сектор
10. Тржни инспектор

Коефицијент
14,50
10,20
9,40
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
8,45
6,00
6,00
4,85
4,85
9,40

14,50
10,20
8,45
8,45
9,55
11,65
14,50
10,20
9,55
10,20
8,30
9,55
9,55
10,20
10,20
11,65
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Урбанистичко-грађевински инспектор
4. ОДСЈЕК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
РАЗВОЈЕМ
Шеф одсјека за стратешко планирање и управљање развојем
Самостални стручни сарадник за стратешко планирање и управљање
развојем
Самостални стручни сарадник за пројектне активности
Стручни сарадник за пројектне активности и локални развој
5.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Секретар Скупштине општине

11,65

12,80
9,55
9,55
8,30
14,50
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26.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), и
члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број:
8/17) а у вези са чланом 8. Одлуке о
приступању споразуму градоначелника за
климу и енергију и изради акционог плана
за одрживу енергију и борбу против климатских промјена, број 01-022-31/21 од
19.04.2021. године, Начелник општине
Петрово доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
Члан 1.
Именује се Тим за израду Акционог
плана за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена у саставу:
1. Драженка Максимовић – координатор
2. Мира Катанић – члан тима
3. Невена Петковић – члан тима
4. Весна Петровић – члан тима
5. Владо Симић – члан тима
6. Драган Петковић – члан тима
7. Горан Михајловић – члан тима.
Члан 2.
Задаци Тима за израду Акционог
плана за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена из члана 1. овог
Рјешења су следећи:
- Да анализира тренутну (почетну
ситуацију), прикупи неопходне податке,
изради почетни инвентар СО2 емисије и
процјену климатских ризика и рањивости.
Да осигура да су главни актери адекватно
укључени.

- Да утврди дугорочну визију и циљеве који подржавају визију. Да осигура
да се исте подијеле са главним актерима и
да их одобре политичке структуре власти.
- Да учествује у изради плана: да
дефинише политике и мјере у складу са визијом и циљевима, утврди буџет те изворе
и механизме финансирања, временске рокове, индикаторе, одговорности. Да о наведеним обавјештава политичке структуре
власти и да укључи кључне актере.
- Да успоставља партнерства са
кључним актерима.
- Да достави план путем web странице Споразума градоначелника. Да представи план јавности.
Члан 3.
Овим Рјешењем ставља се ван снаге
Рјешење о именовању Радне групе, број
02-014-4-6/21 од 12.03.2021. године.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и бит ће објављено у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-15/21
Датум: 22.04.2021.
_______________________________________________________

27.
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) а у вези са чланом 4. Јавног позива за
подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим бор-
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цима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије
млађим од 60 година број: 6-03/2.1-56266/21, Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
I
Именује се Комисија за разматрање
захтјева по Јавном позиву за подношење
захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од
прве до пете категорије млађим од 60 година број: 6-03/2.1-56-266/21, у саставу:
1. Раденко Благојевић, предсједник
комисије, испред Одјељења за општу управу,
2. Душан Дујковић, члан комисије,
испред Општинске борачке организације
Петрово,
3. Анђелко Шешлак, члан комисије,
испред Удружења „Ветерани Републике
Српске“ Петрово.
II
Задатак комисије из тачке I. Рјешења је да након прегледа захтјева и достављене докумантације на основу расписаног Јавног позива утврди листу подносилаца захтјева који испуњавају услове за
добијање новчане помоћи и листу подносилаца захтјева чији су захтјеви непотпуни, неблаговремени или неосновани и
да исти објави на огласној табли и интернет страници општине Петрово.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-12/21
Датум: 13.04.2021.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 59. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 48. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима је-
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динице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
управе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 11/17. 3/18,
4/18. 1/20, 5/20 и 10/20) члан 4. мијења се
и гласи:
„У Општинској управи организују
се одјељења, као основне организационе
јединице и самостални одсјек, и то:
Одјељења општинске управе:
1. Одјељење за општу управу
1а. Добровољна ватрогасна јединица
2. Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послов
3. Одјељење за привреду и финансије
Самостални одсјек oпштинске управе:
4. Одсјек за стратешко планирање и
управљање развојем.
Одјељења су организована за обављање послова из једне или више области
у оквиру надлежности и дјелокруга послова општинске управе.
Добровољна ватрогасна јединица
обавља послове у складу са посебним законом, којим је прописано њихово оснивање и организовање.
Одсјек за стратешко планирање и
управљање развојем врши стручне и управне послове из надлежности општине и
има следеће функције:
- организовање прикупљања и анализирање прикупљених података, синтеза
и припрема информација о трендовима
развоја у Општини Петрово за начелника
Општине;
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-иницирање и координација послова
везано за израду Стратегије развоја и програмирање развоја Општине Петрово (техничка и стручна подршка);
-праћење реализације Стратегије развоја према дефинисаним приоритетима,
мјерама са индикаторима, кључним пројектима;
-дефинисање потицајних механизама за финансирање развојних приоритета
утврђених у Стратегији развоја у сарадњи
са организационим јединицама у Општини
Петрово, те надлежним институцијама
истих или виших нивоа власти у Републици Српској;
-координација израде имплементационих и других докумената у складу са
препорученим елементима будућег унапређеног система стратешког планирања и
управљања у развојем у Републици Српској, односно регулаторног оквира за
стратешко планирање и управљање развојем;
-пружање техничке и стручне помоћи у процесу стратешког планирања, мониторинга и извјештавања начелнику Општине и организационим јединицама у Општини Петрово;
-координација разраде и имплементације кључних пројеката идентификованих у Стратегији развоја у складу са надлежним организационим јединицама унутар Општине Петрово, другим општинским институцијама, сусједним ЈЛС и социо – економским партнерима, који доприносе реализацији развојних приоритета;
-припремање одлука за укључивање
кључних пројеката у буџет Општине Петрово за наредну буџетску годину;
-координација процеса мониторинга, евалуације и и извјештавања о реализацији Стратегије развоја у складу са утврђеним системом индикатора и вођење
јавно доступне базе података за праћење
имплементације Стратегије разоја;
-обављање послова стратешког планирања и управљања развојем у процесу
европских интеграција;
-праћење јавних позива потенцијалних инвеститора, донатора и надлежних
органа, за провођење пројеката којим се
доприноси развоју Општине Петрово,
уважавајући потребне елементе утврђене
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Стратегијом развоја, као и других стратешких докумената виших нивоа власти;
-израда приједлога одлука и других
аката које доносе начелник Општине и
Скупштина општине из области стратешког планирања и управљања развојем;
-учествовање у изради Програма
јавних инвестиција Општине Петрово и
изради Плана јавних набавки;
-израда пројектних приједлога, праћење њихове реализације;
-израда и ажурирање web странице
са подацима о стратешком планирању и
управљању развојем у Општини Петрово.
Стручне, административне и друге
послове за потребе Скупштине општине
врши секретар Скупштине општине.“
Члан 2.
Члан 6. се у цјелости мијења и гласи:
„Радом одјељења у оквиру Општинске управе руководе начелници одјељења.
Начелници одјељења одговарају за
законито, благовремено и правилно обављање послова из дјелокруга одјељења којим руководе.
Начелници одјељења одговарају за
свој рад начелнику општине.
Добровољном ватрогасном јединицом руководи старјешина јединице и за
свој рад и рад јединице одговара Начелнику општине.
Одсјеком за Стратешко планирање
и управљање развојем руководи шеф
одсјека и за свој рад и рад одсјека одговора
Начелнику општине.“
Члан 3.
У члану 14. тачка 1.1. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије развоја као и других стратешких докумената
на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- израђује годишњи плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
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- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима неопходним за благовремено функционисање
послова стратешког планирања и управљања развојем у општинској управи;„
Члан 4.
У члану 14. тачка 1.8. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије развоја као и других стратешких доку-мената
на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о
реализацији Стратегије развоја;
-учествује и другим процесима неопходним за благовремено функционисање
послова стратешког планирања и управљања развојем у општинској управи; „
Члан 5.
У члану 14. тачка 1.11. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје
један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије развоја као и других стратешких докумената
на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о
реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима
неопходним за благовремено функционисање послова стратешког планирања и
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управљања развојем у општинској управи;
- координише са Одсјеком за стратешко планирање и и управљање развојем
ради редовног објављивања стратешких
докумената и извјештаја о реализацији на
општинској web страници „
Члан 6.
У члану 14. тачка 1.14 се брише, а
досадашње тачке 1.15. до 1.21. постају тачке 1.14 до 1.20.
У истом члану задњи став се мијења
и сада гласи:
„Радна мјеста под редним бројем
1.17. ,1.18. ,1.19. и 1.20. попуњавају се из
редова ватрогасаца добровољаца, а радно
мјесто под редним бројем 1.16. је професионално.“
Члан 7.
У члану 15. тачка 2.1. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје
један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије
развоја као и других стратешких докумената на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- израђује годишњи плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о
реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима
неопходним за благовремено функционисање послова стратешког планирања и
управљања развојем у општинској управи;„
Члан 8.
У члану 15. тачка 2.2. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје
један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије развоја као и других стратешких докумената
на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег пла-
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на рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о
реализацији Стратегије развоја;
-учествује и другим процесима неопходним за благовремено функционисање
послова стратешког планирања и управљања развојем у општинској управи;„

- учествује у изради извјештаја о реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима неопходним за благовремено функционисање
послова стратешког планирања и управљања развојем у општинској управи;„

Члан 9.
У члану 15. тачка 2.4. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје један додају се алинеје које гласе:
„ - учествује у изради Стратегије
развоја као и других стратешких докумената на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег
плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о
реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима
неопходним за благовремено функционисање послова стратешког планирања и
управљања развојем у општинској управи;„

Члан 12.
У члану 16. тачка 3.1. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије развоја као и других стратешких докумената
на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- израђује годишњи плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о
реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима неопходним за благовремено функционисање
послова стратешког планирања и управљања развојем у општинској управи; „

Члан 10.
У члану 15. тачка 2.5. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје
један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије
развоја као и других стратешких докумената на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;

Члан 11.
У члану 15. тачка 2.6. се брише, а у
тачки 2.7., која постаје тачка 2.6., број
извршилаца: један (1) се мијења и сада
гласи: два (2).

Члан 13.
У члану 16. тачка 3.2. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје
један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије
развоја као и других стратешких докумената на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о ре-
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ализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима
неопходним за благовремено функционисање послова стратешког планирања и
управљања развојем у општинској управи;„
Члан 14.
У члану 16. тачка 3.3. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје
један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије
развоја као и других стратешких докумената на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима
неопходним за благовремено функционисање послова стратешког планирања и
управљања развојем у општинској управи;„
У истом члану 16. тачка 3.3. број
извршилаца: два (2) се мијења и сада
гласи: један (1).
Члан 15.
У члану 16. тачка 3.4. у дијелу
„Опис послова и задатака:“ иза алинеје
један додају се алинеје које гласе:
„- учествује у изради Стратегије
развоја као и других стратешких докумената на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о
реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима неопходним за благовремено функционисање
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послова стратешког планирања и управљања развојем у општинској управи; „
Члан 16.
У члану 16. тачка 3.9. се мијења и
сада гласи:
„ 3.9. Самостални стручни сарадник
за друштвене дјелатности и цивилни
сектор
Категорија: пета категорија
Звање: првог звања
Опис послова и задатака:
- прати стање и предузима одређене
мјере из области образовања, науке, културе, спорта, здравствене и социјалне заштите,
- прати стање, израђује анализе,
информације и извјештаје о стању у наведеним областима,
- води управни поступак и израђује
нацрте управних аката из надлежности
овог одјељења друштвених дјелатности и
цивилног сектора,
- обавља управне и друге стручне
послове који се односе на имплементацију
основних стандарда омладинске политике,
сарађује са омладинским организацијама,
ажурира базе података о младима на територији општине,
- координира рад општинске управе
са НВО,
- учествује у ажурирању web-странице општине у дијелу који захтјева превод на енглески језик;
- за потребе промоције локалне
управе, цивилног сектора и буџетских корисника у сарадњи са стручним сарадником за локални развој припрема промотивне материјале и преводи на енглески
језик,
- врши испитивање јавног мнијења,
остварује комуникацију са грађанима и
представницима корисника услуга општинске администрације,
- учествује у изради Стратегије развоја као и других стратешких докумената
на вишим нивоима власти;
- учествује у изради трогодишњег
плана рада Начелника општине;
- учествује у изради годишњег плана рада одјељења;
- учествује у изради годишњег плана рада Начелника општине и мониторингу;
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- учествује у изради годишњег
извјештаја о раду Начелника општине;
- учествује у изради извјештаја о реализацији Стратегије развоја;
- учествује и другим процесима неопходним за благовремено функционисање
послова стратешког планирања и управљања развојем у општинској управи;
- обавља и друге послове и задатке
по налогу начелника одјељења.
Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којим се примјењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених
стручних питања
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену
метода рада, поступака или стручних техника
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван органа у
којој се дјелотворно преносе информације
које служе остваривању циљева рада органа
Службено звање:
Службеник-Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Завршен четворогодишњи студиј
економског смјера и ли другог друштвеног
смјера, или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у oпштинској
управи, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
Један (1). „
Члан 17.
Послије члана 16. додаје се члан
16а. који гласи:
„4. ОДСЈЕК ЗА СТРАТЕШКО
ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ
4.1. Шеф одсјека за стратешко
планирање и управљање развојем
Категорија: друга категорија
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Звање: не разврстава се
Опис послова и радних задатака:
-руководи Одсјеком;
-организује вршење послова из надлежности Одсјека;
-извјештава начелника Општине о
стању и проблемима у вези вршења послова из надлежности Одсјека и предлаже
предузимање потребних мјера;
-врши пријем поште за Одсјек, прегледа и сигнира пошту, даје упуте за рад и
прати извршавање датих послова и
задатака из дјелокруга рада Одсјека;
-остварује сарадњу са органима
управе виших нивоа власти који су надлежни за послове стратешког планирања
и управљања развојем, а према упутствима
и налозима начелника Одјељења;
-координира послове везано за израду нацрта / приједлога Стратегије развоја,
планова и програма, одлука, анализа,
извјештаја,
информација,
извјештаја,
информација и других стручних материјала из надлежности Одсјека;
-прати реализацију Стратегије развоја, према дефинисаним приоритетима,
мјерама са индикаторима, извршења кључних пројеката;
-иницира и учествује у свим фазама
стратешког планирања и управљања развојем (планирање, провођење, мониторинг, извјештавање);
-иницира сарадњу са надлежним
институцијама виших нивоа власти у процесима стратешког планирања и управљања развојем, нарочито с циљем дефинисања потицајних механизама за финансирање приоритета из Стратегије развоја;
-координира израду проведбених и
других докумената у складу са елементима
Концепта будуђег унапређеног система
стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској (техничка и
стручна помоћ);
-води рачуна о усклађености буџетског планирања и Плана јавних инвестиција са Стратегијом развојем и проведбеним документима;
-иницира и припрема приједлоге за
укључивање кључних пројеката у ДОБ и
годишњи буџет Општине Петрово;
-учествује у изради преднацрта,
нацрта и приједлога буџета Општине Петрово;
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-учествује у изради преднацрта, нацрта и приједлога одлука, извјештаја о пословима стратешког планирања и управљања развојем за Општину Петрово и
Скупштину општине;
-пружа стручну помоћ у циљу правилног обављања послова из надлежности
Одсјека;
-прати, учествује и израђује информације и извјештаје о извршењу буџета
Одсјека (периодично – квартално и годишње);
-пружа стручну помоћ у циљу правилног обављања послова из надлежности
Одсјека;
-дефинисање потицајних механизама за финансирање развојних приоритета
утврђених у Стратегији развоја у сарадњи
са организационим јединицама у Општини
Петрово, та надлежним институцијама виших нивоа власти;
-иницира и учествује у изради
пројектних приједлога, пројеката и њиховој имплементацији идентификованих у
Стратегији развоја у складу са организационим јединицама Општине Петрово,
другим општинским институцијама, сусједним ЈЛС и социо – економским партнерима, а који доприносе реализацији
приоритета;
-координира процес мониторинга,
евалуације и извјештавања о реализацији
Стратегије развоја у складу са утвђеним
сиситемом индикатора и вођење јавно доступне базе података за прађење имплементације Стратегије развоја;
-обавља послове стратешког планирања и управљања развојем у процесу
европских интеграција;
-прати јавне позиве потенцијалних
инвеститора, донатора и надлежних органа, за провођење пројеката којим се доприноси развоју Општине Петрово, уважавајући потребне елементе утврђене Стратегијом развоја, као и других стратешких
докумената виших нивоа власти, израда
пројектних приједлога, праћење и њихове
реализације;
-води управни поступак и израђује
нацрте управних аката из домена јавних
набавки;
-у складу са важећим законским
прописима обавља све послове као техни-
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чки секретар у саставу комисије за јавне
набавке коју именује начелник општине;
-прати прописе из области јавних
набавки, припрема упутства и учествује у
изради правилника и планова јавних набавки;
-предлаже и припрема рјешења из
по приговорима на поступке јавних набавки;
-припрема изјашњења, појашњења,
те обезбјеђење и достављање расположиве
документације на захтјев другостепеног
органа, у поступцима по жалбама из области јавних набавки;
-израда извјештаја о проведеним
поступцима јавних набавки на нивоу
Општинске управе;
-пружа стручну подршку у провођењу поступка јавних набавки буџетских
корисника;
-за потребе Општинске управе као
и буџетских корисника врши превођење са
и на енглески језик и врши сву кореспондецију на енглеском језику;
-обавља послове преводица при посјетама међународних делегација Општинској управи;
-врши и друге послове које му одреди начелник општине;
-за свој рад непосредно је одговоран
начелнику општине.
Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којим се примјењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених стручних питања
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену
метода рада, поступака или стручних техника
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван органа у
којој се дјелотворно преносе информације
које служе остваривању циљева рада органа
Службено звање:
Службеник-Шеф одсјека
Посебни услови за обављање:
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Завршен четворогодишњи студиј
економског или правног смјера, или први
циклус студија са остварених најмање 240
ЕСTS бодова или еквивалент најмање три
године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања, положен
стручни испит за рад у oпштинској управи,
активно познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
Један (1).
4.2. Самостални стручни сарадник за стратешко планирање и управљање развојем
Категорија: пета категорија
Звање: трећег звања
Опис послова и задатака:
-обавља послове стратешког планирања и управљања развојем (програмирање, планирање, провођење, мониторинг и извјештавање);
-учествује у изради, праћењу, извјештавању о проведбеним документима;
-припрема подлоге и податке за
припрему и ажурирање трогодишњих и
годишњих планова рада Општине Петрово, у сарадњи са надлежним службама
Општине Петрово;
-припрема подлоге и податке за
припрему и ажурирање годишњих планова
рада, на основу елемената добивених од
начелника Одјељења у Општини Петрово,
обједињава их и доставља шефу Одсјека;
-припрема подлоге и податке за
процес извјештавања на основу података
добивених од начелника Одјељења, обједињава их и доставља шефу Одсјека;
-учествује у изради анализе стања
стратешких и инвестиционих прилика у
Општини Петрово и предлаже одговарајуће мјере за унапређење развоја Општине Петрово;
-прати прописе из области стратешког планирања и управљања развојем и
стара се да буду адекватно обухваћени локалним регулаторним оквиром;
-израђује елаборате, студије, програме, пројекте, планове и процјене из
области стратешког планирања и управљања развојем;
-учествује у изради извјештаја, праћењу имплементације пројеката и програма на нивоу Општине Петрово и
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сарађује са надлежним институцијама вишег нивоа власти;
-учествује у реализацији активности
с међународним организацијама, невладиним организацијама, образовним институцијама, удружењима, асоцијацијама и
другим партнерима у креирању и имплементацији пројеката из области стратешког планирања;
-прати анализира и програмира друштвено-економска кретања у области пољопривреде, шумарства и водопривреде и
покреће иницијативу за рјешавање питања
у тим областима и рјешава о управним
стварима;
-предлаже и припрема из свог дјелокруга одлуке и прописе које доноси
Скупштина општине и начелник општине
и води прописане евиденције;
-у границама овлашћења у складу са
законским прописима и у сарадњи са тржним инспектором врши послове из области контроле хране;
-организује, обавља и координира
активности на заштити природних вриједности и културно-историјског насљеђа
на подручју Општине и припрема пројеката из тог домена;
-примјењује одредбе закона и подзаконских аката из области заштите животне средине;
-води управни поступак за издавање
еколошких дозвола и одобравања планова
активности који су у надлежности Општине;
-организује и осигурава учешће јавности у поступку процјене утицаја на
животну средину у поступку издавања еколошке дозволе;
-сарађује са министарствима, институцијама и невладиним организацијама с
циљем побољшања квалитета вода и животне средине уопште и координира припрему, израду и имплементацију пројеката
заснованих на локалном еколошком плану;
-обавља и друге послове по налогу
шефа Одсјека;
-за свој рад непосредно је одговоран
шефу Одсјека.
Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којим се примјењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике
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Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених стручних питања
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену
метода рада, поступака или стручних техника
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван органа у
којој се дјелотворно преносе информације
које служе остваривању циљева рада
органа
Службено звање:
Службеник-Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Завршен четворогодишњи студиј
економског, правног или другог друштвеног или природног смјера, пољопривредним шумарски или факултет за заштиту животне средине, или први циклус
студија са остварених најмање 240 ЕСTS
бодова или еквивалент, најмање једна година радног искуства у траженом степену
образовања, односно звања, положен стручни испит за рад у oпштинској управи,
познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
Један (1).
4.3. Самостални стручни сарадник за пројектне активности
Категорија: пета категорија
Звање: трећег звања
Опис послова и задатака:
- израђује пројектне приједлоге,
елаборате, студије, програме из области
стратешког планирања и управљања развојем у Општини Петрово;
-учествује у изради и праћењу спровођења Стратегије развоја и проведбених
докумената;
-учествује у припреми тендерске
документације за јавну набавку роба, услуга и радова за потребе реализације кључних пројеката;
-учествује у раду комисије за јавне
набавке у предметима реализације кључних и других пројеката Општине Петрово;
-врши праћење реализације уговора
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о јавним набавкама везано за реализацију
кључних и других пројеката;
-учествује у изради извјештаја о
праћењу реализације кључних и других
пројеката и програма на нивоу Општине
Петрово и остварује сарадњу са надлежним институцијама виших нивоа власти
везано за пројектне акивности Општине
Петрово;
-води базу података о пројектним
активностима у Општини Петрово и стара
се о њеном редовном одржавању (WEB
страница Општине и други извори информисања);
-учествује у реализацији активности
с међународним организацијама, невладиним организацијама, образовним институцијама, удружењима, асоцијацијама и другим партнерима у креирању и имплементацији пројеката из надлежности
Општине Петрово;
-обавља и друге послове по налогу
Шефа Одсјека;
-за свој рад непосредно је одговоран
шефу Одсјека.
Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којим се примјењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених стручних питања
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену
метода рада, поступака или стручних техника
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван органа у
којој се дјелотворно преносе информације
које служе остваривању циљева рада органа
Службено звање:
Службеник-Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Завршен четворогодишњи студиј
економског смјера, или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент најмање једна година
радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у
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oпштинској управи, познавање рада на
рачунару.
Број извршилаца: Један (1).
4.4. Стручни сарадник за пројектне активности и локални развој
Категорија: седма категорија
Звање: првог звања, четврта платна група
Опис послова и задатака:
- израђује пројектне приједлоге,
елаборате, студије, програме из области
стратешког планирања и управљања развојем у Општини Петрово;
-учествује у изради и праћењу спровођења Стратегије развоја и проведбених
докумената;
-учествује у припреми тендерске
документације за јавну набавку роба, услуга и радова за потребе реализације кључних пројеката;
-учествује у раду комисије за јавне
набавке у предметима реализације кључних и других пројеката Општине Петрово;
-врши праћење реализације уговора
о јавним набавкама везано за реализацију
кључних и других пројеката;
-учествује у изради извјештаја о
праћењу реализације кључних и других
пројеката и програма на нивоу Општине
Петрово и остварује сарадњу са надлежним институцијама виших нивоа власти
везано за пројектне акивности Општине
Петрово;
-води базу података о пројектним
активностима у Општини Петрово и стара
се о њеном редовном одржавању (WEB
страница Општине и други извори информисања);
-учествује у реализацији активности
с међународним организацијама, невладиним организацијама, образовним институцијама, удружењима, асоцијацијама и другим партнерима у креирању и имплементацији пројеката из надлежности
Општине Петрово;
-учешће у припреми програма, стратешких, оперативних и акционих планова
локалног развоја;
-промоција и праћење реализације
програма и планова, предлагање њихових
корекција и извјештавање;
-као контакт особа остварује сара-
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дњу са познатим и потенцијалним партнерима за подршку локалног развоја;
-прати, контактира и информише о
доступним изворима финансирања свих
врста пројеката интересантних за локални
развој;
-у сарадњи са другим запосленим у
оквиру општинске управе а непосредно са
свим потенцијалним партнерима врши
идентификацију проблема, дефинисање
приоритета, афирмише тимски рад, стратешко планирање и пројектни приступ;
-прати програме и фондове Европске уније доступних Босни и Херцеговини и израђује извјештаје о доступним
програмима и фондовима;
-обучава се и учествује у припреми
апликација за средства из фондова и програма Европске уније и других међународних финансијских институција, врши пренос стеченог знања и пружа помоћ локалним апликантима;
-учествује у активностима
на
имплементацији пројеката у сарадњи са
донаторима у процесу коришћења предприступних и других фондова;
-посредно и непосредно учествује у
раду локални пројектних тимова на пројектима од локалног и регионалног значаја;
-континуирано стиче нова знања из
планирања развоја, тимског рада, управљања пројектима и врши пренос знања на
свим нивоима локалне заједнице;
-обавља и друге послове по налогу
Шефа Одсјека;
-за свој рад непосредно је одговоран
шефу Одсјека.
Сложеност послова:
Рутински послови са великим бројем моеђусобно повезаних задатака у којима се примјењују једноставно и прецизно
утврђене методе рада и поступци
Самосталност у раду:
Самосталност у раду је ограничена
надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену
метода рада, поступака или стручних техника
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван органа у
којима је потребно да се квалитетно пре-
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несу информације које служе остваривању
циљева рада
Службено звање:
Службеник-Стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању природног или друштвеног смјера, посједовање цертификата
за напредно познавање информационих
технологија и израде пројектних приједлога, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској
управи, познавање рада на рачунару .
Број извршилаца:
Један (1)
Члан 18.
У члану 17. текст 4. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ се мијења и
сада гласи „5. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
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ОПШТИНЕ, а текст 4.1. Секретар скупштине општине се мијења и сада гласи:
5.1. Секретар скупштине општине.
Члан 19.
У члану 26. Прилог 1.-Организациони дијаграм Општинске управе Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Петрово
у цјелости се мијења.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-12-2/21
Датум: 02.03.2021.
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ПРГАНИЗАЦИЈСКИ ДИЈАГРАМ ППШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЕТРПВП
НАЧЕЛНИК
ППШТИНСКА УПРАВА

1. ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ППШТУ УПРАВУ

2. ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ И
СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ

3. ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

4. ПДСЈЕК ЗА СТРАТЕШКП ПЛАНИРАОЕ И
УПРАВЉАОЕ РАЗВПЈЕМ

5. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

1. ШЕФ ОДСЈЕКА

1. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

2. ССС за прпстпрнп планираое и грађеое

2. ССС за привреду и привреднп предузетнищтвп

2. ССС за стратещкп планираое и управљаое
развпјем

3. ВСС за стамбенп-кпмуналне ппслпве

3. ССС за ппљппривреду, щумарствп, впду, храну и
живптну средину

4. ВСС за инфраструктуру

4. ССС за бучет и финансије

5. СС за ппслпве пријемне канцеларије и архиве

5. ССС за нпрмативнп-правне ппслпве

5. СС за главну кљигу трезпра

6. СС за ппслпве матишних коига

6. Кпмунални пплицајац 2 изврщипца

6. ССС за гптпвинскп плаћаое у трезпрскпм
ппслпваоу

2. ССС за људске ресурсе и бпрашкп-инвалидску
защтиту
3. ВСС за цивилну защтиту и защтиту на раду
4. СС за перспналне и ппщте ппслпве

7. СС за впјну евиденцију, бпрашкп-инвалидску
защтиту и мјесне заједнице

7. ССС за унпс фактура, дпбављаша, наручби и
пптраживаоа у трезпрскпм ппслпваоу

8. СС за административне ппслпве Нашелника
ппщтине

8. ССС за коижеое пснпвних средстава, јавних
дпбара и ситнпг инвентара

9. СС за административнп-технишке ппслпве
Скупщтине ппщтине
10. СС за ппслпве инфп-пулта
11. ВСС за администраираое инфпрмаципнпг
система
12. Кућни мајстпр
13. Впзаш
14. Кафе куварица
15. Чисташица

2 изврщипца

16. Старјещина дпбрпвпљне ватрпгасне јединице
17. Ватрпгасац - кпмандир пдјељеоа 2
изврщипца
18. Ватрпгасац - впђа смјене 4 изврщипца
19. Ватрпгасац - впзаш 4 изврщипца
20. Ватрпгасаца 8 изврщилаца

9. ССС за друщтвене дјелатнпсти и цивилни сектпр
10. Тржищни инспектпр
11. Урбанистишкп-грађевински инспектпр

3. ССС за прпјектне активнпсти
4. СС за прпјектне активнпсти и лпкални развпј
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САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. План о запошљавања у Општинској управи
општине Петрово за 2021. годину
2. Рјешење о именовању Комисје за провођење
поступка додјеле стипендија
3. Одлука о одабиру занимања за додјелу
студентских стипендија
4. Рјешење о измјени Рјешења о именовању
Комисје за спровођење поступка за избор и
именовање начелника одјељења Општинске
управе општине Петрово
5. Одлука о реалокацији буџетских средстава
буџетског корисника
6. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
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
9. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
10. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
11. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
12. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
13. Одлука о проглашењу мјесеца чистоће на
подручју општине Петрово
14. Одлука о реалокацији средстава
15. План јавних набавки за 2021. годину
16. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
17. Одлука о реалокацији средстава
18. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова: „Чишћење ријечног корита
Волијачке ријеке“
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19. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба: „Набавка уличне расвјете“
20. Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба путем отвореног поступка: „Набавка моторног возила за прикупљање и
одвоз кабастог комуналног отпада“ број 02014-7-6/21 од 01.03.2021. године
21. Рјешење о именовању пројектног тима за
имплементацију пројекта „Дјечији вртић
Петрово – Опремање унутрашњости и изградња наткривене терасе и приступа дјечијем
вртићу“
22. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга: „Услуга превоза дониране робе
из Швајцарске“
23. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Општинске управе општине Петрово
24. Анекс бр. 3. Појединачног колективног
уговора за запослене у Општинској управи
општине Петрово
25. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској
управи општине Петрово
26. Рјешење о именовању тима за израду акционог плана
27. Рјешење о именовању комисије
28. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Петрово

Петак, 23.04.2021. године

........................................ 24

........................................ 24

........................................ 25

........................................ 25
........................................ 26

........................................ 26

........................................ 28
........................................ 30
........................................ 30

........................................ 31

_________________________________________________ 0 ____________________________________________

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата:
60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
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