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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  12                       Петрово,  17.09.2021. године          Година: XXIX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 
На основу члана 39. став 2. тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 

36/19. и 61/21), члана 45. став 2., а у вези са 

чланом 48. став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“, број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) и члана 38. став 2. 

тачка 4. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник Општине Петрово“, број: 

8/17), Скупштина Општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 09.09.2021. године 

донијела је 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О ИЗВР-

ШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2021. 

ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

Усваја се извјештај о извршењу бу-

џета Oпштине Петрово за период 01.01. до 

30.06.2021. године са прегледом  планира-

них и остварених буџетских средстава и 

издатака са процентом остварења приказа-

них у табеларном прегледу број: 02-014-1-

204/21 oд 23.08.2021. године, који је саста-

вни дио ове одлуке. 
  

Члан 2. 

Стање буџета Општине Петрово за 

период из члана 1. ове одлуке износи: 

А - Укупна буџетска средства и 

примици                              1.502.488,00 КМ 

Б - Укупна буџетска потрошња  

1.494.930,00 КМ 

Ц – Вишак прихода у односу на 

расходе (суфицит)                     7.558,00 КМ  
 

Члан 3. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику Општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-75/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

 

2. 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), а у вези са чланом 348. став 

3. тачка д) Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), на основу члана 38. став 2. тачка 

13. Статута Општине Петрово (''Службени 

гласник Општине Петрово'' број 8/17), чла-

на 12. став 1. тачка д) Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту („Слу-

жбени гласник Општине Петрово“, број: 

12/14, 3/16, 2/17 и 6/19), Скупштина 

Општине Петрово на сједници одржаној  

09.09.2021. године, донијела јe 

 

О Д Л У К У 

о  продаји неизграђеног градског грађе-

винског земљишта путем непосредне 

погодбе  
 

Члан 1. 

Продаје се Арсић (Обрада) Слави-

ши из Калуђерице путем непосредне по-

годбе неизграђено градско грађевинско зе-

мљиште означено као к.ч.број 3407/1, Гра-

дишник пашњаци, 3 класе, површине 361 

m
2
уписано у ПЛ број 89/27 к.о. Петрово, 

посјед Општине Петрово са дијелом 1/1 а 

што по старом премјеру одговара дијелу 

к.ч. број 364/1 Шума викендица „Озрен“ 

површине 4.993m
2 

уписано у зк уложак 

број 283 за к.о.Петрово-Брђани , друштве-

на својина, орган управљања Скупштина 

Општине Грачаница а ради обликовања  

грађевинске честице означене као к.ч. број 

3402/1 викендица „Озрен“ кућа, површине 

49 m
2 

и викендица „Озрен“ пашњаци, 3 

класе, површине 293 m
2 

 уписана у ПЛ број 

1205/3 к.о. Петрово на име Арсић Славише 

а којим непокретностима по старом пре-

мјеру одговара к.ч. број 364/6 пашњак, по-

вршине 342 m
2 

и викенд кућа изграђена на 

к.ч. 364/6  уписано у зк.ул.број 319 к.о. Пе-

трово-Брђани, власништво Вучић Милојко, 

Вукић Зоран и Вучић Мирко са дијелом од 
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по 1/3, по тржишној цијени од 7.220,00 КМ 

у складу са Регулационим планом „Тури-

стичка зона Калуђерица“ („Службени гла-

сник Општине Петрово“, број 9/10) 
 

Члан 2. 

Даје се сагласност Начелнику 

Општине Петрово да по основу ове одлуке 

и прибављеног мишљења Правобрани-

лаштва Републике Српске, закључи уговор 

о продаји земљишта из члана 1. ове одлу-

ке, којим ће се регулисати међусобна права 

и обавезе уговорних страна. 
  

Члан 3. 

       О провођењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за просторно уређење и стамбе-

но комуналне послове. 
  

Члан 4. 

       Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-76/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16, 

36/19 и 61/21) и чланa 38. став 2. тачка 2. 

Статута Општине Петрово (''Службени 

гласник Општине Петрово'' број 8/17), 

Скупштина Општине Петрово, на  сједни-

ци одржаној 09.09.2021. године, донијела 

је  
 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 

ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гла-

сник Општине Петрово“, број 12/14, 3/16, 

2/17 и 6/19) у члану 18. у ставу 1. додаје се 

седма алинеја и гласи: „пословни простор 

у згради општине, тзв „Цедам“ на вријеме 

од 24 часа.......300,00КМ“ 

 У истом члану послије става 2. до-

даје се нови став 3.  и гласи: 

„Пословни простор из алинеје се-

дам, може се издати у закуп у дане викенда 

и нерадне дане. Пословни простор се даје 

на кориштење без накнаде јавним пре-

дузећима, установама, удружењима грађа-

на регистрованим на подручју Општине 

Петрово и породицама погинулих бораца.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Петрово.“ 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-77/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

4. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 2. 

Статута Општине Петрово („Службени 

гласник Општине Петрово“ број 8/17), 

Скупштина Општине Петрово на сједници 

одржаној дана 09.09.2021. године донијела 

је  
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ ГРАНТА 
 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у 

износу од 25.000,00 КМ фудбалским клу-

бовима са подручја Општине Петрово на 

име текућег гранта за измирење текућих 

обавеза како слиједи: 

- ФК „ОЗРЕН“ Петрoво 10.000,00 

КМ 

- ФК „ЗВИЈЕЗДА“ Какмуж  

10.000,00 КМ 

- ЖФК „СЛОГА“ Какмуж – Петро-

во                                                 5.000,00 КМ 

Члан 2. 

Одобрена новчана средства из чла-

на 1. ове одлуке биће обезбијеђена реало-

кацијом буџетских средстава, како слије-

ди: 

са конта 511131-Издаци за приба-

вљање асфалтних путних праваца (проје-

кат „марка на марку“)             25.000,00 КМ 
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на конто 415213-Текући грантови 

спортским организацијама     25.000,00 КМ 

Одобрена новчана средства уплати-

ти на жиро рачуне наведених клубова у 

горе наведеним износима. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                      

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-78/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 39. став 2. тачке 20. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16, 

61/21, 36/19), члана 38. става 2. тачке 22. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

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

12. Одлуке о општинским наградама и 

признањима (''Службени гласник Општине 

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

Општине Петрово на сједници одржаној 

дана 09.09.2021. године донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА 

И ПРИЗНАЊА У 2021. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Поводом Крсне славе Општине Пе-

трово Михољдан и Дана општине 12. окто-

бар, као израз захвалности за вишегоди-

шњи рад, допринос у развоју радне и жи-

вотне средине, развоју и постојаности 

Општине Петрово и друге активности у 

свим областима живота и рада на подручју 

Општине Петрово, у 2021. години додје-

љују се следеће општинске награде и при-

знања: 

 

I – ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ПЕТРО-

ВО 

            1.  Предсједник Републике Српске. 

 

 

II- ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРО-

ВО ''МИХОЉСКО ЉЕТО'' 

     1. Др Зоран Благојевић спец. опште 

хирургије из Карановца. 

 

III – ОБЛАСТ  ПРИВРЕДЕ, ШУ-

МАРСТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ 

3.1. Златна значка општине Петро-

во: 

1. Славиша Станојевић из Какму-

жа, 
 

 3.2. Сребрна значка општине Петро-

во: 

1. Милован Пејић из Петрова. 
 

3.3.  Писмена похвала: 

1.  МФ Банка Бања Лука. 

 

IV – ОБЛАСТ  ДРУШТВЕНИХ ДЈЕ-

ЛАТНОСТИ (образовање, култура, спорт, 

здравство и др.) 

4.1. Златна значка општине Петрово 

1. Наталија Тривић - Министар 

просвјете и културе у Влади Републике 

Српске. 
 

4.2. Сребрна значка општине Петро-

во: 

1. Настојатељ манастира Озрен, 

игуман Гаврило Стевановић. 

            
4.3. Новчана награда у износу од 

100,00 КМ. 

1.  Марија Радић из Сочковца, 

2. Катарина Вуковић из Какмужа, 

3.  Ања Баји из Петрова,  

4. Лазар Благојевић из Петрова, 

5.  Божић Немања из Карановца. 

 

4.4. Писмена похвала: 

1. Мирослав Мики Стојановић из 

Швајцарске, 

2. Загорка Зага Јовић из Швајцар-

ске, 

3. World Vision БиХ Канцеларија 

Тузла, 

4. Цвјетковић Душан из Петрова, 

5. Дражен Благојевић из Какмужа. 

  

Члан 2. 

Награде и признања из члана 1. ове 

одлуке биће уручене на свечаној сједници 
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Скупштине Општине Петрово у мјесецу 

октобру 2021. године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику Општине Петров'' и 

на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-79/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члан 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гла-

сник Републике Српске“ број: 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 8. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањи-

ма Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03), 

члана 88. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 73. 

став 2. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 106/09 и 44/15), и члана 38. став 2. та-

чка 2. Статута општине Петрово („Службе-

ни гласник Општине Петрово“ број: 8/17), 

Скупштина Општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 09.09.2021. године донијела 

је 
 

О Д Л У К У 
 О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА У УСТАНОВАМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

            Расписује се јавни конкурс за избор 

и именовање чланова Управног одбора: 

1. ЈЗУ Дом здравља „Озрен“, Пе-

трово, 

2. ЈУ „Центар за социјални рад Пе-

трово. 

            Избор и именовање на позиције из 

става 1. овог члана врши се на период од 

четири године. 

             Управни одбор на позицијам из 

става 1. oвог члана састоји се од три члана. 
 

Члан 2. 

Општи услови за избор и имено-

вање из члана 1. ове одлуке  прописани су 

Законом о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 25/03 и 41/03).  
 

Члан 3. 

 Посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање из члана 1. тачка 1. ове 

одлуке прописани су Статутом ЈЗУ Дом 

здравља „Озрен“ Петрово. 

 

Члан 4. 

           Кандидат за избор и именовање на 

позицију из члана 1. тачка 2. ове одлуке 

поред општих услова прописаних законом, 

мора да испуњава и следеће посебне 

услове: 

- да има најмање средњу стручну 

спрему, друштвеног смјера, стечену четво-

рогодишњим школовањем, вишу стручну 

спрему или високу стручну спрему или 

еквивалент од најмање 180 ECTS бодова, 

- радно искуство од најмање двије 

године у струци са високом и вишом стру-

чном спремом, односно три година са сре-

дњом стручном  спремом, 

- да познаје област дјелатности ко-

јом се установа бави, 

- да зна права и обавезе управног 

одбора. 
 

Члан 5. 

Оглас о упражњеним позицијама из 

члана 1. ове одлуке биће објављен у „Слу-

жбеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу доступном најширој ја-

вности, са роком пријаве од 15 дана, ра-

чунајући од дана објављивања у сваком од 

наведених гласила појединачно.  
 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-80/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 
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7. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21), 

и члана 38. Статута Општине Петрово 

(''Службени гласник Општине Петрово'' 

број: 8/17), а поводом обиљежавања Крсне 

славе и Дана Општине Петрово, Скупшти-

на Општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 09.09.2021. године, донијела је 

 

ОКВИРНИ ПРОГРАМ 

ОБИЉЕЖАВАЊА КРСНЕ СЛАВЕ И 

ДАНА ОПШТИНЕ 

 

І – УВОД 

Ове године навршава се 30. година 

од оснивања Општине Петрово и 12. Окто-

бра 2021. године на ''Михољдан'' Општина 

Петрово обиљежава Крсну славу и Дан 

Општине Петрово. 

            Општину Петрово прогласила је 

привремена Скупштина општине за 

Општину у оснивању Петрово на сједници 

одржаној дана 12. октобра 1991. године, 

одлуком број: 41/91, а озаконила Скупшти-

на Републике Српске доношењем Закона о 

промјени насељених мјеста и утврђивању 

новог  насељеног  мјеста и образовању 

општине Петрово (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 12/93). 

 

ІІ – ПРИПРЕМЕ 

        Од припрема за обиљежавање 

Крсне славе и Дана Општине Петрово, 

урадиће се: 

1. Обезбијеђење материјалних и дру-

гих услова за обиљежавање Крсне славе и 

Дана општине; 

           2. Извршити уређење насељених 

мјеста; 

   По потреби извршити и друге при-

преме организационе и материјалне приро-

де. 

3. Именован је Организациони одбор 

за обиљежавање Крсне славе и Дана 

општине Петрово, одлуком број 01-111-

47/21 на сједници  одржаној 09.09.2021. го-

дине. 

          Организациони одбор ће у складу са 

тренутном епидемиолошком ситуацијом 

изазваном вирусом корона, а у складу са 

мјерама Републичког штаба за ванредне 

ситуације и препорукама Института за 

јавно здравство Републике Српске: 

 обавити  организационо-техничке 

и друге припреме на обиљежавању Крсне  

славе и Дана општине; 

 организовати наступе и координи-

рати активности са професионалним и 

аматерским културно-умјетничким и дру-

гим организацијама око њихових наступа 

за Крсну славу и Дан општине; 

 организовати и координирати 

активности на одржавању спортских и 

других манифестација поводом Крсне 

славе и Дана општине; 

 старати се о провођењу компле-

тног програма обиљежавања Крсне славе и 

Дана општине; 

 вршити промоцију активности 

предвиђених овим програмом; 

 у сарадњи са начелником општине 

обезбиједити средства за финансирање 

трошкова на провеђењу активности из 

претходних алинеја овог члана; 

 обављати по потреби и све друге 

радње на припреми и провођењу обиље-

жавања  Крсне славе и Дана општине. 

 придржавати се планираног утро-

шка средстава из буџета за ову намјену. 

         1.Обезбјеђење  материјалних средста-

ва: 

Материјална средства потребна за 

обиљежавање Крсне славе и Дана општине 

обезбједиће Oпштина Петрово из буџета 

општине, до износа планираног буџетом 

општине за 2021. годину са конта 412 943. 

 

           2.Уређење  насељених мјеста: 

Јавно комунално предузеће извршиће 

уређење центра насеља Петрово и јавних 

површина као што су: парк, паркинг про-

стор, улице, тротоари, живе ограде, спомен 

гробље, прилазе подручју општине и дру-

го, по налогу Организационог одбора. Уре-

ђење осталих насељених мјеста на општи-

ни, организовати ће савјети мјесних заје-

дница у сарадњи са јавним комуналним 

предузећем. 
 

            3.Анимирање јавности: 

  Путем средстава јавног информи-

сања извршити обавјештавање и анимира-

ње јавности а нарочито грађана општине 

Петрово о свим активностима и програми- 
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ма који се предузимају поводом обиље-

жавања Крсне славе и Дана општине, са 

сатницом и мјестом одржавања сваке 

активности појединачно. 

 

ІІІ – ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 

Обиљежавање Дана општине по-

чиње 06.10.2021. године (сриједа). 

Период од 06.10. до 10.10.2021. го-

дине биће пропраћен са културним, спор-

тским и другим активностима уз учешће 

спортских и културних друштава и грађана 

Oпштине Петрово. 

О овим активностима као и времену 

одржавања, Организациони одбор ће бла-

говремено обавијестити грађане и друге 

учеснике. 

11.10.2021.-понедељак 

- Полагање цвијећа и паљење сви-

јећа на спомен обиљежјима палим борцима 

по Мјесним заједницама. 

12.10.2021. – уторак 

- Полагање цвијећа и паљење сви-

јећа у спомен соби погинулим борцима 

ВРС у згради општине у 08:30 часова, 

- Парастос погинулим борцима у 

цркви у Петрову  у  09:00 часова, 

- Отварање дјечијег вртића у Петро-

ву у 11,00 сати. 

- Пријем гостију код начелника 

општине и предсједника Скупштине 11:45 

часова,  

- Свечана сједница Скупштине 

општине  и додјела општинских награда и 

признања у 12:00 часова, 

 - Ломљење славског колача и свеча-

ни ручак у 13,00 часова. 

 

Оквирни програм 

обиљежавања Дана и Крсне славе Oпштине Петрово 

 

Датум Активности Задужење за манифестацију 

06.10-10.10.2021. 

 

 

 

-Уличне трке   

- Концерт        

- Тениски турнир  

-Смотра КУД-ова  

-Фудбалска утакмица  

-Озренска јесен   

-Шаховски турнир    

-Културно-туристички и спортски 

центар Петрово; 

-Средња и основне школе; 

-Општина Петрово. 

     11 .10.2021. 

    (понедељак) 

-Полагање цвијећа и паљење 

свијећа на спомен 

обиљежјима палим борцима 

по МЗ 

 

-Начелник општине; 

-Предсједник Скупштине општине; 

-Општинска борачка организација; 

-Удружење РВИ; 

-Удружење ветерана: 

-Општина Петрово. 

12.10.2021. 

(уторак) 

Полагање цвијећа и паљење 

свијећа у спомен соби 

погинулим борцима ВРС у 

згради општине; 

-Парастос погинулим 

борцима у цркви у Петрову,  

-Отварање дјечијег вртића, 

-Дочек и пријем гостију; 

-Свечана сједница Скупштине 

Општине Петрово, обраћање 

начелника општине и додјела 

награда и признања 

-Ломљење славског колача и 

свечани ручак. 

-Начелник општине; 

-Предсједник Скупштине општине; 

-Замјеник начелника општине; 

-Потпредсједник Скупштине 

општине; 

-Секретар Скупштине општине; 

-Начелници одјељења; 

-Одборници Скупштине општине; 

-Организациони одбор Крсне славе 

Општине Петрово. 
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Организациони одбор детаљније ће 

утврдити програм активности око одржа-

вања манифестације, а у складу са трену-

тном епидемиолошком ситуацијом изазва-

ној вирусом корона. 

 

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће 

објављен у „Службеном гласнику Општи-

не Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-81/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 39. став 2. т. 33. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16, 

36/19, 61/21), члана 18. став 3а. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здра-

вственој заштити (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 106/09, 44/15), члана 

37. став 2. т. 35. Статута Општине Петрово 

(''Службени гласник Општине Петрово'' 

број: 8/17), Скупштина Општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 09.09.2021. го-

дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ ДИРЕКТОРА  ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА 

''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 
 

            1. Дејан Јеремић дипл.правник из 

Карановца разрјешава се вршиоца дужно-

сти директора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово, због истека периода на који је 

именован. 

            2.  Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику Општине 

Петрово''. 

Образложење 

            Одлуком Скупштине Општине Пе-

трово, број: 01-111-39 /21 од 09.07.2021. 

године Дејан Јеремић дипл.правник из Ка-

рановца именован је за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе  Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово, на временски 

период (мандат) до избора директора уста-

нове у поступку јавне конкуренције а 

најдуже на период од два мјесеца 

            У складу са чланом 3. Одлуке о 

именовању вршиоца дужности директора 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број 

9/21) иста је ступила на снагу наредног 

дана од дана доношења па мандат вршиоца 

дужности директора установе траје почев 

са даном 10.07.2021. године и истиче са 

даном  стаупања на правну снагу  одлуке о 

именовању директора ове установе у по-

ступку јавне конкуренције, односно са да-

ном истека два мјесеца, рачунајући од дана 

ступања одлуке на правну снагу. 

           Дужност директора установе пре-

стаје истеком периода на који је именован 

па како   вријеме на које је Јеремић Дејан 

дипл.правник из Карановца именована за 

вршиоца дужности  директиора ЈЗУ. Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово истиче са даном 

09.09.2021. године то је ваљало одлучити 

као у тачки 1. диспозитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нама права жалбе али се може 

покренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-44/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. став 2. т. 33. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16, 

36/19, 61/21), члана 18. став 3а. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 68/07, 

109/12, 44/16), члана 73. став 2. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 106/09, 44/15), 

члана 38. став 2. т. 35. Статута Општине 

Петрово (''Службени гласник Општине Пе-

трово'' број: 8/17), уз Сагласност Министра 

здравља и социјалне заштите Републике 

Српске број: 11/04-111-65-2/21 од 18.08. 

2021. године, Скупштина Општине Петро-

во, на сједници одржаној дана 09.09.2021. 

године, донијела је 
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О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈЗУ. 

ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 

1. Дејан Јеремић дипл. правник из 

Карановца  именује се за директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. Диспози-

тива одлуке врши се на период од четири 

године.  

3. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику Општине 

Петрово''. 

Образложење 

            Законом о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 97/16, 36/19, 61/21) у члану 39. став 2. 

т. 33. прописано је да скупштина јединице 

локалне самоуправе именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији 

је оснивач или суоснивач, у складу са за-

коном. Законом о систему јавних служби 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 68/07, 109/12, 44/16) у члану 18. став 

2, прописано је да директора установе име-

нује и разрјешава оснивач на период од 

четири године уз претходно спроведени 

поступак јавне конкуренције. У члану 18. у 

ставу 3а. истог законског прописа пропи-

сано је да директора установе чији је осни-

вач или суоснивач јединица локалне само-

управе именује скупштина општине, одно-

сно скупштина града. 

            Законом о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 106/09, 44/15) у члану 73. став 4. 

прописано је да се именовање и разрје-

шење директора јавне здравствене устано-

ве, чији је оснивач  локална самоуправа 

врши уз сагласност министра а на при-

једлог комисије за избор и именовање ди-

ректора здравствене установе. 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање, број: 01-103-1/21 од 20.07.2021. 

године, расписан у дневном листу ''Блиц'' 

Бања Лука дана 23.07.2021. године и у 

''Службеном гласнику Републике Српске'' 

број 69/21 од 27.07.2021. године, у оста-

вљеном року на упражњену позицију ди-

ректора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петро-

во пријавио се само један кандидат, Дејан 

Јеремић дипл.правник из Карановца. 

            Комисија за избор и именовање ди-

ректора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петро-

во, поступајући у складу са чланом 2. 

Одлуке о именовању Комисије за избор и 

именовање директора ЈЗУ Дом здравља 

''Озрен'' Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 9/21) и чланом 10. 

Закона о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 25/03, 41/03) у поступку контроле 

благовремености и потпуности поднесене 

пријава, на сједници одржаној дана 13.08. 

2021. године установила је да је пријава 

кандидата благовремена и потпуна те да  

кандидат испуњава опште услове пропи-

сане Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  и 

посебне услове тражене јавним конкурсом.           

            Цијенећи стручну спрему канди-

дата, његово радно искуство и послове које 

је до тада обављао Комисија је  кандидата 

уврстила у ужи избор и са њим у складу са 

чланом 11. Закона о министарским, влади-

ним и другим именовањима Републике 

Српске истог дана 13.08.2021 године оба-

вила интервју, а потом Скупштгини 

Општине Петрово у складу са чланом 12. 

став 1.  истог законског прописа доставила 

ранг листу - препоруку  за именовање  ка-

ндидата број: 01-013.3-11/21 од 13.08.2021. 

године којом је Скупштини Општине Пе-

трово као органу надлежном за именовање 

препоручила да за директора ЈЗУ. Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово именује Јеремић 

Дејана дипл.правника иу Карановца. 

            Министар здравља и социјалне за-

штите Републике Српске, својим актом 

број: 11/04-111-65-2/21 од 18.08.2021. го-

дине дао је сагласност за именовање Јере-

мић Дејана дипл.правника из Карановца на 

дужност директора ЈЗУ Дом здравља 

''Озрен'' Петрово.  

            Како су принципи и процедуре про-

писане Законом о министарским, влади-

ним и другим именовањима Републике 

Српске, Законом о систему јавних служби 

и Законом о здравственој заштити  испо-

штоване а именовање Јеремић Дејана ди-

пл.правника из Карановца на дужност 

директора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Пе-

трово не доводи до сукоба интереса како је 

то прописано Законом о министарским, 

владинин и другим именовањима Репу-
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блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 41/03) и Законом о 

спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број 73/08, 52/14), 

то је ваљало одлучити као у тачки 1. Ди-

спозитива одлуке. 

            У члану 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 68/07, 109/12, 44/16) 

прописано је да директора установе име-

нује и разрјешава оснивач  на период од 

четири године, који период је наведен и у 

јавном конкурсу, то је ваљало одлучити 

као у тачки 2. диспозитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може по-

кренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-45/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члан 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној управи („Службени гла-

сник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 

и 61/21), а у вези са чланом 9. Закона о 

министарским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 

41/03), члана 38. став 2. тачка 23. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

Општине Петрово“ број: 8/17), Скупштина 

Општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 09.09.2021. године донијела је 

 

О Д Л У К У 
 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

И ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА У ЈАВНИМ 

УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА  

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор и 

именовање Управног одбора ЈЗУ Дом 

здравља „Озрен“ Петрово и Управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Пе-

трово, у саставу: 

1. Зоран Благојевић -  са листе стру-

чњака, предсједник, 

2. Драгана Петковић – са листе 

стручњака,члан, 

3. Мира Катанић -  службеник,члан,  

4. Мирјана Арсенић - службеник, 

члан, 

5. Зоран Стјепановић  - службеник, 

члан.  
 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке, по 

истеку јавног конкурса за избор и име-

новање Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петрово и Управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Петрово у скла-

ду са законом извршиће преглед свих 

пријава које буду благовремене и контролу 

испуњавања услова тражених јавним ко-

нкурсом.  

Комисија ће поштујући принципе 
законитости, квалитета, независне провјере, 

одговорности, транспарентности и утврђе-

них критеријума за именовање, саставити 

листу са ужим избором најбољих кандидата 

и са њима обавити улази интервју, те на 

основу резултата интервјуа утврдити редо-

слијед кандидата за оглашену позицију и 

исти доставити Скупштини Општине Петро-

во на даље поступање. 
 

Члан 3. 

 Поступак из члана 2. ове одлуке Ко-

мисија ће спровести у року од 15 дана од 

дана истека рока за пријаву кандидата. 
 

Члан 4. 

Комисија из члана 1. ове одлуке је 

привремено радно тијело Скупштине 

општине  и окончањем посла из члана 2. 

ове одлуке има се сматрати распуштеним. 
  

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-46/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 39. став 2. т. 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. т.2.  Ста-

тута Општине Петрово (''Службени гла-
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сник Општине Петрово'' број: 8/17), Ску-

пштина Општине Петрово на сједници 

одржаној дана 09.09.2021. године, донијела  

је  
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ  

КРСНЕ СЛАВЕ И ДАНА  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Именује се Организациони одбор за 

обиљежавање Крсне славе ''Михољдан'' и 

Дана Општине Петрово 12. октобра 2021. 

године, у саставу: 

1. Озрен Петковић, Начелник 

Општине Петрово - предсједник; 

2. Зоран Благојевић, предсједник 

Скупштине општине - члан; 

3. Гордана Шешлак, потпредсје-

дник Скупштине општине - члан; 

4. Бранислав Михајловић, секретар 

Скупштине општине - члан; 

5. Мирјана Арсенић, начелник 

Одјељења за привреду и финансије- члан; 

6. Мира Катанић, начелник Одје-

љења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове - члан;  

7. Зоран Стјепановић, начелник 

Одјељења за општу управу - члан; 

8. Ненад Катанић, директор Наро-

дне библиотеке Петрово - члан; 

9. Мира Максимовић, директор ЈУ 

„Културно-туристички и спортски центар“ 

Петрово - члан; 

10. Јовица Лазаревић, протојереј 

ставрофор - члан; 

11. Душан Цвијановић, директор 

СШЦ „Петрово“ Петрово - члан; 

12. Бојана Ђурић, директор ОШ 

„Вук Караџић“ Петрово - члан; 

13. Зоран Васић, директор ОШ 

„Свети Сава“ Какмуж - члан; 

14. Горан Михајловић, в.д.директор 

ЈКП „Вода“ Петрово - члан; 

15. Душан Дујковић, предсједник 

Борачке организације Петрово – члан: 

16. Слађана Лазаревић, ЈУ „Култу-

рно-туристички и спортски центар“ Петро-

во – члан: 

17. Синиша Томић, ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово – 

члан: 

18. Дарко Петровић, КУД „Мило-

ван Гајић“ Петрово-члан. 

  

Члан 2. 

            Организациони одбор из члана 1. 

ове одлуке, у зависности од тренутне епи-

демиолошке ситуације изазваном вирусом 

корона, а у складу са мјерама Републичког 

штаба за ванредне ситуације и препорука 

Института за јавно здравство Републике 

Српске: 

 Обавиће организационо-техничке 

и друге припреме на обиљежавању Крсне 

славе и Дана општине; 

 Организоваће и проводити радње 

на промоцији активности предвиђених 

програмом обиљежавања Крсне славе и 

Дана општине; 

 Обављаће и све друге радње на 

припреми и провођењу обиљежавања Кр-

сне славе и Дана општине. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  

у ''Службеном гласнику Општине Петро-

во'' и на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-47/21 

Датум: 09.09.2021. 
_______________________________________________________ 

12. 

         На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату-

та општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ   ЗА   ПРОИЗВОДЊУ   И 

УЗГОЈ КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ 

КОЗА 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурић Дарки из Карановца, општина Пе-

трово,  признаје  се  право  на  новчани  по- 
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дстицај у износу од 800,00 КМ на име про-

изводње и узгоја квалитетно-приплодних 

коза у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 

1404070022251098 код SBERBANK. 

 

Образложење 

Дана 31.08.2021. године пољопри-

вредни произвођач Ђурић Дарко из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-25/21 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

производњу и узгој коза. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 02.09.2021. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац 

Захтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, обрачун премије Образац 3, копије 

педигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 7. став 2. и став 3. Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Ђурић Дарко по-

сједује 40 грла, а према члану 7. став 4. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде, премија по грлу износи 20,00 

КМ. Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

800,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву 

рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана при-

јема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-52/21 

Датум: 03.09.2021.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 22. Закона о за-

штити и спашавању у ванредним ситуаци-

јама („Службени гласник Републике Ср-

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

3. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени 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 реаго-

вање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID-19) у Републици 

Српској, број 97-1/21 од 30.08.2021. годи-

не, на приједлог Кризног штаба општине 

Петрово за борбу против вируса корона, 

Начелник општине доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 

 

1. У циљу спречавања ширења ви-

руса корона SARS-COV-2 од 30.08.2021. 

до 13.09.2021. године  забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама ве-

ћим од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама ве-

ћим од 70 лица  

2. Од 30.08.2021. до 13.09.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пери-

оду од 06:00 до 24:00 часа: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта 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. Изузетно од тачке 2. прве али-
неје ове Наредбе од 30.08.2021. до 13.09. 
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2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 

часа наредног дана, дозвољава се рад но-

ћним клубовима, уз строго придржавање 

мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“. 

4. Од 30.08.2021. године у периоду 

од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а 

изузетно од тачке 1., прве алинеје ове  

Наредбе, дозвољавају се: 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 

публике  и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ  „Института за 

јавно здравство Републике Српске“  

- организација културних и тради-

ционалних манифестација на отвореном уз 

строго придржавање мјера прописаних од 

стране ЈЗУ „Института за јавно здравство  

Републике  Српске“. 

5. Дозвољене активности из ове На-

редбе спроводе се уз пуну одговорност 

организатора уз строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике Српске“.  

6. Обавезују се грађани да у затво-

реном простору носе заштитну маску 

(прекривена уста, нос и брада), да се 

придржавају заштитне мјере физичког  ра-

стојања од два метра како у затвореном            

тако и на отвореном простору те да се 

придржавају упутстава „Института за 

јавно здравство Републике Српске“ за бо-

равак у затвореном простору, у зависности 

од дјелатности која се обавља. 

7. 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 и 

спортску активност у оквиру спортских 

објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати физи-

чко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се продајни објекти да 

одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 6. овог 

закључка са посебном пажњом на ограни-

чење броја лица у објекту у зависности од 

површине укупног простора објекта. 

10. Обавезују се правна лица, пре-

дузетници и физичка лица који у дире-

ктном контакту пружају услуге грађанима 

да: 

1) услуге пружају заштићени ма-

ском, 

2) обавезно спроводе мјере дези-

нфекције, 

3) обезбиједе маске грађанима који 

користе њихове услуге а немају их, 

4) придржавају се упутства“ Инсти-

тута за јавно здравство Републике Српске“ 

за организовање рада у зависности од дјел-

атности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћива-

ња пружања услуге у случају непридржа-

вања мјера 

11. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност дужни су да услове за 

обављање дјелатности прилагоде мјерама 

прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати 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 оба-

вјештење 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 овла-

штења 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 бла-
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говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе 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 Петро-

во, број 02-014-1-94-89/21 од 16.08.2021. 

године. 

16. Ова Наредба ступа на снагу 

30.08.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-90/21 

Датум: 30.08.2021.  
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

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), на-

челник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

2.000,00 KM 

на конто 415213- ФК „Озрен“ 

Петрово 2.000,00 КМ (организациони код 

00380130), период септембар 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: 02-014-1-214/21 

Датум: 02.09.2021.  
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. 

и члана 82. став 3. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

74. став 1. тачка 13. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Начелник општине Пе-

трово доноси 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о раду 

ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 
 

Члан 1.  

Даје се сагласност на Правилник о 

раду ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 

број: 382/21 од 30.07.2021. године. 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-209/21 

Датум: 27.08.2021.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. 

и члана 82. став 3. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16,36/19 и 61/21), члана 

19. став 4. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07 и 109/12), члана 74. став 1. та-

чка 13. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), Начелник општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 

 

Члан 1.  

           Даје се сагласност на Правилник о 
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организацији и систематизацији радних 

мјеста ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 

број: 383/21 од 30.07.2021. године. 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-210/21 

Датум: 27.08.2021.  
_______________________________________________________ 

17. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

            Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 450,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 412400-Расходи за матери-

јал за посебне намјене  300,00 КМ 

са конта 412900- Остали некласи-

фиковани расходи 150,00 КМ 

на конто 412700-Расходи за стручне 

услуге 450,00 КМ период август 2021. го-

дину. 
 

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: 02-014-1-206/21 

Датум: 26.08.2021.  
_______________________________________________________ 

18. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

вези са чланом 43. став 1. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

800,00 KM 

на конто 415219- Остале непоме-

нуте организације и удружења 800,00 КМ  

(организациони код 00380130), период  

август  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: 02-014-1-207/21 

Датум: 26.08.2021.  
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 22. Закона о за-

штити и спашавању у ванредним ситуаци-

јама („Службени гласник Републике Ср-

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

3. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени 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 реаго-

вање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID-19) у Републици 

Српској, број 95-1/21 од 16.08.2021. годи-

не, на приједлог Кризног штаба општине 
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Петрово за борбу против вируса корона, 

Начелник општине доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 

 

1. У циљу спречавања ширења ви-

руса корона SARS-COV-2 од 16.08.2021. 

до 30.08.2021. године  забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама ве-

ћим од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама ве-

ћим од 70 лица  

2. Од 16.08.2021. до 30.08.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пери-

оду од 06:00 до 24:00 часа: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта 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. Изузетно од тачке 2. прве али-

неје ове Наредбе од 16.08.2021. до 30.08. 
2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 

часа наредног дана, дозвољава се рад но-

ћним клубовима, уз строго придржавање 

мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“. 

4. Од 16.08.2021. године у периоду 

од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а 

изузетно од тачке 1., прве алинеје ове  

Наредбе, дозвољавају се: 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 

публике  и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике Српске“  

- организација културних и тради-

ционалних манифестација на отвореном уз 

строго придржавање мјера прописаних од 

стране ЈЗУ „Института за јавно здравство  

Републике  Српске“. 

5. Дозвољене активности из ове На-

редбе спроводе се уз пуну одговорност 

организатора уз строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике Српске“.  

6. Обавезују се грађани да у затво-

реном простору носе заштитну маску 

(прекривена уста, нос и брада), да се 

придржавају заштитне мјере физичког  ра-

стојања од два метра како у затвореном            

тако и на отвореном простору те да се 

придржавају упутстава „Института за 

јавно здравство Републике Српске“ за бо-

равак у затвореном простору, у зависности 

од дјелатности која се обавља. 

7. Од обавезе ношења заштитне ма-

ске су изузета: 

1) дјеца млађа од седам година жи-

вота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку и 

спортску активност у оквиру спортских 

објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати физи-

чко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се продајни објекти да 

одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 6. овог 

закључка са посебном пажњом на ограни-

чење броја лица у објекту у зависности од 

површине укупног простора објекта. 

10. Обавезују се правна лица, пре-

дузетници и физичка лица који у дире-

ктном контакту пружају услуге грађанима 

да: 

1) услуге пружају заштићени ма-

ском, 

2) обавезно спроводе мјере дези-

нфекције, 

3) обезбиједе маске грађанима који 

користе њихове услуге а немају их, 

4) придржавају се упутства“ Инсти-

тута за јавно здравство Републике Српске“ 

за организовање рада у зависности од дјел-

атности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћива-

ња пружања услуге у случају непридржа-

вања мјера 
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11. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност дужни су да услове за 

обављање дјелатности прилагоде мјерама 

прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати 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 оба-

вјештење 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 овла-

штења 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 бла-

говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе 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 Петро-

во, број 02-014-1-94-88/21 од 29.07.2021. 

године. 

16. Ова Наредба ступа на снагу 

16.08.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-89/21 

Датум: 16.08.2021.  
_______________________________________________________ 

20. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

вези са чланом 43. став 1. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                         

368,00 KM 

на конто 412943- Расходи за мани-

фестацију „Госпоинске дјечије радости“        

368,00 КМ (организациони код 00380130),  

период  август  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: 02-014-1-193/21 

Датум: 16.08.2021.  
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  
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средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130).,  како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 2.000,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за 

накнаду плате за вријеме боловања, роди-

тељског одсуства и осталих накнада  плата 

који се не рефундирају 2.000,00 КМ пери-

од јули  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: 02-014-1-189/21 

Датум: 11.08.2021.  
_______________________________________________________ 

22. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске ( „Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

800,00 KM 

на конто 415213- ФК „Звијезда“ 

Какмуж 800,00 КМ  (организациони код 

00380130), период септембар 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: 02-014-1-221/21 

Датум: 09.09.2021.  
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

700,00 KM 

на конто 415234-Капитални гранто-

ви вјерским заједницама 700,00 КМ (орга-

низациони код 00380130), период  септе-

мбар 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: 02-014-1-223/21 

Датум: 13.09.2021.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

кона о локалној самоуправи („Службени 
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гласник Републике Српске“, број 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 87. став 3. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 8/17) и Закључка  

о обавезном спровођењу мјера за реаго-

вање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID-19) у Републици 

Српској, број 98-1/21 од 13.09.2021. годи-

не, на приједлог Кризног штаба општине 

Петрово за борбу против вируса корона, 

Начелник општине доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

 о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 
 

1. У циљу спречавања ширења ви-

руса корона SARS-COV-2 од 13.09.2021. 

до 27.09.2021. године  забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама 

већим од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 

већим од 70 лица  

 2. Од 13.09.2021. до 27.09.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пери-

оду од 06:00 до 24:00  часа: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта за исхрану и пиће укључујући објекте 

који послују самостално или у оквиру дру-

гих 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. Изузетно од тачке 2. прве алинеје 

ове Наредбе од 13.09.2021. до 27.09.2021. 

године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа 

наредног дана, дозвољава се рад ноћним 

клубовима, уз строго придржавање          

мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“. 

4. Од 13.09.2021. године у периоду 

од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а 

изузетно од тачке 1., прве алинеје ове  

Наредбе, дозвољавају се: 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 

публике  и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике Српске“  

 - организација културних и тради-

ционалних манифестација на отвореном уз 

строго придржавање мјера прописаних од 

стране ЈЗУ „Института за јавно здравство  

Републике Српске“  

5. Дозвољене активности из ове 

Наредбе спроводе се уз пуну одговорност 

организатора уз строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике Српске“ . 

6. Обавезују се грађани да у затво-

реном простору носе заштитну маску 

(прекривена уста, нос и брада), да се при-

државају заштитне мјере физичког расто-

јања од два метра како у затвореном тако и 

на отвореном простору те да се придр-

жавају упутстава „Института за јавно 

здравство Републике Српске“ за боравак у 

затвореном простору, у зависности од дје-

латности која се обавља. 

7. Од обавезе ношења заштитне ма-

ске су изузета: 

1) дјеца млађа од седам година 

живота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку и 

спортску активност у оквиру спортских 

објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати физи-

чко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се продајни објекти да 

одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 6. овог 

закључка са посебном пажњом на огра-

ничење броја лица у објекту у зависности 

од површине укупног простора објекта. 

10. Обавезују се правна лица, пре-

дузетници и физичка лица који у дире-

ктном контакту пружају услуге грађанима 

да: 

1) услуге пружају заштићени ма-

ском, 

2) обавезно спроводе мјере дези-

нфекције, 

3) обезбиједе маске грађанима који 

користе њихове услуге а немају их, 
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4) придржавају се упутства“ Инсти-

тута за јавно здравство Републике Српске“ 

за организовање рада у зависности од дје-

латности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћи-

вања пружања услуге у случају непри-

државања мјера 

11. Субјекти који обављају реги-

стровану 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 реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати 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 оба-

вјештење о укупном броју лица која могу 

боравити у односу на његову површину 

14. Републички органи управе, орга-

ни 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 бла-

говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе 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 Пе-

трово, број 02-014-1-94-90/21 од 30.08. 

2021. године. 

16. Ова Наредба ступа на снагу 

13.09.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-91/21 

Датум: 13.09.2021.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

у вези са чланом 88. и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14, 

36/19 и 61/21),  члана 59. Закона о локалној 

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

те члану 74. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку роба путем конкурентског позива: 

„Набавкa опреме за кухињу дјечијег врти-

ћа у Петрову“ број 02-014-7-81/21  од  

29.07.2021. године, понуђачу „Derby 

Trade“ д.о.о Брчко Дистрикт. 
 

Члан 1. 

Обавјештењем број 873-7-1-27-3-

12/21 од 29.07.2021. године, тендерска до-

кументација у поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског позива: „Набавкa 

опреме за кухињу дјечијег вртића у Пе-

трову“ број 02-014-7-81/21  од  29.07.2021. 

године објављена је на Порталу јавних на-

бавки БиХ. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем конкурентског позива: „Набавкa опре-

ме за кухињу дјечијег вртића у Петрову“ 

број 02-014-7-81/21 од  29.07.2021.године, 

приспјеле су 3 (три) благовремене и при-

хватљиве понуде. 
 

Члан 3. 

„Derby Trade“ д.о.о Брчко Дистрикт, 

након одржане електронске аукције, иза-

бран  је као најповољнији понуђач у посту-

пку јавне набавке набавке роба путем ко-

нкурентског позива: „Набавкa опреме за 
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кухињу дјечијег вртића у Петрову“ број 

02-014-7-81/21  од  29.07.2021. године. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.     

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

Поступак јавне набавке роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. Поступак је спровела 

Општинска управа општине Петрово,  Ко-

мисија  за јавне набавке Општинске управе 

општине  Петрово. Након пријема и оцјене 

понуда, Комисија је констатовала да су 3 

(три) благовремено пристигле понуде при-

хватљиве. Комисија у предметном посту-

пку јавне набавке роба  констатовала да су 

понуђачи доставили сва документа тра-

жена тендерском документацијом у пре-

дметном поступку јавне набавке роба, те 

су све три понуде пријављене на еле-

ктронску аукцију. Електронска аукција 

заказана је за 11.08.2021.године у 13:30:00 

часова, а завршена је у 13:44:00 часова. 

На основу резултата одржане елe-

ктронске аукције, комисија за јавне наба-

вке у предметном поступку јавне набавке 

роба предлажила је Начелнику општине 

Петрово да уговор у поступку јавне на-

бавке роба путем конкурентског позива: 

„Набавкa опреме за кухињу дјечијег врти-

ћа у Петрову“ број 02-014-7-81/21 од  

29.07.2021. године додијели понуђачу „De-

rby Trade“ д.о.о Брчко Дистрикт. 

 На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

члана  88. и члана 89.  Закона о јавним на-

бавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14) одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак, сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

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

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси  Уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми ди-

ректно, електронским путем, а који не мо-

же бити мањи од три, како би могла бити 

уручена квалификованом кандидату или 

изабраном понуђачу, као и другим стра-

нкама у поступку. У случају директне пре-

даје жалбе, Уговорни орган је дужан да 

изда жалиоцу потврду о времену пријема 

жалбе. Жалба се изјављује  у року од 10 

(десет) дана, од дана када је подносилац 

жалбе запримио Одлуку о избору најпово-

љнијег понуђача, најкасније 30 дана по са-

знању да је уговор закључен без спрове-

деног поступка јавне набавке у супро-

тности са овим законом, а најкасније у 

року од једне године од дана закључења 

Уговора у том поступку, у смислу члана 

101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14).  
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-103/21 

Датум: 12.08.2021.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 100. став (3) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 

97/16, 36/19 и 61/21), те члана 74. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

У потпуности се усваја жалба по-

нуђача „Градпром“ д.о.о. Србац број за-

примљена под бројем 02-713/21  дана 

26.07.2021. године у поступку јавне наба-

вке радова путем отвореног поступка: 

„Асфалтирање путних праваца на терито-

рији општине Петрово по пројекту марка 

на марку“ број 02-014-7-65/21 од 21.07. 

2021. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У поступку јавне набавке радова 

путем отвореног поступка: „Асфалтирање 
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путних праваца на територији општине 

Петрово по пројекту марка на марку“ број 

02-014-7-65/21 од 21.07.2021. године, на 

писарници Уговорног органа 26.07.2021. 

године запримљена је жалба понуђача 

„Градпром“ д.о.о. Србац под бројем 

протокола 02-713/21 од 26.07.2021. године. 

Поступајући по жалби понуђача „Гра-

дпром“ д.о.о. Србац, Уговорни орган је 

утврдио да је она благовремена, допу-

штена те изјављена од овлашћеног лица, те 

да је у потпуности основана. Наиме по-

нуђач „Градпром“ д.о.о. Србац у свој жа-

лби запримљеној под бројем протокола 02-

713/21 од 26.07. 2021. године у поступку 

јавне набавке радова путем отвореног по-

ступка: „Асфалтирање путних праваца на 

територији општине Петрово по пројекту 

марка на марку“ број 02-014-7-65/21 од 

21.07.2021. године, наводи да је Уговорни 

орган у тендерској документацији у пре-

дметном поступку јавне набавке дискри-

минисао потенцијалне понуђаче, тако што 

је тражено само успјешно искуство у ре-

ализацији једног уговора у 2020. години. 

На овај начин је онемогућено учешће 

потенцијалних понуђача који су реги-

стровани прије 2020. године, а који имају 

успјешно искуство у реализацији уговора у 

вези са предметом набавке у 2021. години.  

Имајући у виду наведено, Уговорни 

орган је у потпуности усвојио жалбу по-

нуђача „Градпром“ д.о.о. Србац као опра-

вдану, те ће у најкраћем могућем року 

измијенити тендерску документацију у 

предметном поступку јавне набавке, како 

би се свим понуђачима омогућило да на 

једнак и недискриминирајући начин, имају 

услове за праведну и активну конкуре-

нцију, с циљем најефикаснијег кориштења 

јавних средстава у складу са чланом 3. За-

кона о јавним набавкама Босне и Херцего-

вине („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), као и да ће надокнадити трошкове 

правног заступања понуђача „Градпром“ 

д.о.о. Србац пристекле на основу поднесе-

не жалбе у износу од 658,13 КМ. Ово Рје-

шење ступа на снагу  даном  доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Петрово“.   

На основу члана 100. став (3) Зако-

на о јавним набавкама Босне и Херцего-

вине („Службени  гласник БиХ“, број: 

39/14) одлучено је као у деспозитиву овог 

рјешења.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

У складу са чланом 100. став (3) против 

овог Рјешења Уговорног органа може се 

изјавити жалба КРЖ-у посредством 

уговорног органа, у року од пет дана од 

дана пријема овог рјешења. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-70/21 

Датум: 27.07.2021.  
_______________________________________________________ 

27. 

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, 36/19 и 61/21), те члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом 

Госпојинских дјечијих радости“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне роба путем директног споразума: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом Го-

спојинских дјечијих радости“ 

 

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 2.136,75  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.500,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2021. годину, са конта број: 412 943 - 
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Расходи за манифестацију Госпојинске дје-

чије радости. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-87/21 

Датум: 30.07.2021.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

у вези са чланом 88.  и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14, 

36/19 и 61/21),  члана 59. Закона о локалној 

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

те члану 74. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку роба путем конкурентског позива: 

„Набавкa намјештаја за дјечији вртић у Пе-

трову“ број 02-014-7-77/21 од  29.07.2021. 

године, понуђачу „Топ Спорт“ д.о.о 

Бијељина. 

 

Члан 1. 

Обавјештењем број 873-7-3-26-3-

11/21 од 29.07.2021. године, тендерска до-

кументација у поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског позива: „Набавкa на-

мјештаја за дјечији вртић у Петрову“ број 

02-014-7-77/21 од 29.07.2021. године обја-

вљена је на Порталу јавних набавки БиХ. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем конкурентског позива: „Набавкa намје-

штаја за дјечији вртић у Петрову“ број 02-

014-7-77/21 од  29.07.2021. године, при-

спјеле су 2 (двије) благовремене и прихва-

тљиве понуде. 

Члан 3. 

„Топ Спорт“ д.о.о Бијељина, након 

одржане електронске аукције, изабран је 

као најповољнији понуђач у поступку ја-

вне набавке набавке роба путем конкуре-

нтског позива: „Набавкa намјештаја за дје-

чији вртић у Петрову“ број 02-014-7-77/21 

од  29.07.2021. године. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.     

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

Поступак јавне набавке роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о ја-

вним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. Поступак је спровела 

Општинска управа општине Петрово,  Ко-

мисија  за јавне набавке Општинске управе 

општине  Петрово. Након пријема и оцјене 

понуда, Комисија је констатовала да су 2 

(двије) благовремено пристигле понуде 

прихватљиве. Комисија у предметном по-

ступку јавне набавке роба  констатовала да 

су понуђачи доставили сва документа тра-

жена тендерском документацијом у пре-

дметном поступку јавне набавке роба, те 

су двије понуде пријављене на електро-

нску аукцију. Електронска аукција заказа-

на је за 11.08.2021. године у 13:45:00 часо-

ва, а завршена је у 13:55:00 часова. 

На основу резултата одржане елке-

тронске аукције, комисија за јавне набавке 

у предметном поступку јавне набавке роба 

предлажила је Начелнику општине Петро-

во да уговор у поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског позива: „Набавкa 

намјештаја за дјечији вртић у Петрову“ 

број 02-014-7-77/21 од  29.07.2021.године 

додијели понуђачу „Топ Спорт“ д.о.о Бије-

љина. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

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

члана 88. и члана 89. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 39/14) 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-
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дби Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на по-

ступак, сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

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

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14), Жалба се подноси  Уго-

ворном органу као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку у писаној форми 

директно, електронским путем, а који не 

може бити мањи од три, како би могла 

бити уручена квалификованом кандидату 

или изабраном понуђачу, као и другим 

странкама у поступку. У случају директне 

предаје жалбе, Уговорни орган је дужан да 

изда жалиоцу потврду о времену пријема 

жалбе. Жалба се изјављује  у року од 10 

(десет) дана, од дана када је подносилац 

жалбе запримио Одлуку о избору најпо-

вољнијег понуђача, најкасније 30 дана по 

сазнању да је уговор закључен без спрове-

деног поступка јавне набавке у супро-

тности са овим законом, а најкасније у 

року од једне године од дана закључења 

Уговора у том поступку, у смислу члана 

101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14).  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-104/21 

Датум: 12.08.2021.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17), Начелник општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

O измјени тендерска документација 

у поступку јавне набавке роба „Набавкa 

намјештаја за дјечији вртић у Петрову“ 

број 02-014-7-77/21 од 29.07.2021. године 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Мијења се тендерска документација 

у поступку јавне набавке роба „Набавкa 

намјештаја за дјечији вртић у Петрову“ 

број 02-014-7-77/21  од  29.07.2021. године 

у тачки 8. Остали услови за учешће на 

страни 3. тендерске документације у пре-

дметном поступку јавне набавке. 

 

Тачка 8. Остали услови за учешће, у 

предметној тендерској документацији, је 

гласила 

 

„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа ко-

јом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити  

оригинал или код надлежног органа 

овјерену копију у року од 5 дана, од дана 

запримања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке. Докази које 

доставља изабрани понуђач не могу бити 

старији од три мјесеца. Уколико понуду 

доставља група понуђача, сви чланови 

групе појединачно морају бити регистро-

вани за обављање дјелатности која је 

предмет набавке или за дио предмета 

набавке. Уколико понуду доставља група 

понуђача, сви чланови групе заједно мо-

рају бити регистровани за обављање дјела-

тности која је предмет набавке или за дио 

предмета набавке.  

Уколико понуду доставља група 

понуђача, сви чланови групе заједно мора-

ју бити регистровани за оба“.  

Измјеном тендерске документације 

у предметном поступку јавне набавке  

тачка 8. Остали услови за учешће, сада 

гласи: 
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„8.Остали услови за учешће 

У складу са чланом 46. Закона о 

јавним набавкама Босне и Хрцеговине 

(Службени гласник БиХ број: 39/14), иза-

брани понуђач је дужан доставити посебну 

изјаву или потврду надлежног органа 

којом се доказује његово право да обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са 

предметом набавке. Доказ испуњавања 

овог услова је актуелни судски извод или 

рјешење о регистрацији за обављање 

професионалне дјелатности, или еквива-

лнтни документ издан од стране надле-

жног органа, чију копију је потребно уз 

понуду да доставе сви понуђачи. Иза-

брани понуђач је дужан доставити  овјере-

ну копију, једног од горе поменутих до-

кумената, у року од 5 дана, од дана 

запримања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке.  

Уколико понуду доставља група 

понуђача, сви чланови групе појединачно 

морају бити регистровани за обављање 

дјелатности која је предмет набавке или за 

дио предмета набавке. Уколико понуду 

доставља група понуђача, сви чланови 

групе заједно морају бити регистровани за 

обављање дјелатности која је предмет 

набавке или за дио предмета набавке.  

Уколико понуду доставља група 

понуђача, сви чланови групе заједно мора-

ју бити регистровани за оба“ 

 

На основу члана 53. Став (6) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

одлучено је као у деспозитиву овог рјеше-

ња.  

 

ПОУКА  О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

У складу са чланом 101. став (1) та-

чка б) против овог Рјешења Уговорног 

органа може се изјавити жалба Уговорном 

органу, најкасније 10 дана од дана преу-

зимања тендерске документације. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-7-84/21 

Датум: 30.07.2021.  
_______________________________________________________ 

 

 

30. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), a у вези са чланом 24. став 

(1) тачка а) 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, до-

носи 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку радова 

путем преговарачког поступка без објаве 

обавјештења: „Додатни радови везани за 

хидрогеолошка истраживања на лока-

литету МЗ Калуђерица за потребе 

водоснадбијевања у МЗ Петрово“  
 

Члан 1. 

„Симпро Градња“ д.о.о. Добој, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке радова путем пре-

говарачког поступка без објаве обавјеште-

ња: „Додатни радови везани за хидро-

геолошка истраживања на локалитету МЗ 

Калуђерица за потребе водоснадбијевања у 

МЗ Петрово“ број 02-014-7-48/21 од 04.06. 

2021. године. 
  

Члан 2. 

У поступку јавне набавке набавке 

радова путем преговарачког поступка без 

објаве обавјештења: „Додатни радови веза-

ни за хидрогеолошка истраживања на ло-

калитету МЗ Калуђерица за потребе водо-

снадбијевања у МЗ Петрово“ број 02-014-

7-48/21 од 04.06.2021. године, пристиглa je 

1 (једна) иницијална понуда, која је након 

поступка преговарања прихваћена као ко-

начна. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

 Поступак јавне набавке радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

 



Страна 25 - Број 12        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Петак, 17.09.2021. године 
 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Симпро Градња“ д.о.о. Добој. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези чланом 24 . став (1) 

тачка а)  Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14), одлучено је  као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје Жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема Жалбе. Жалба 

се изјављује  у року од 5 (пет) дана, од да-

на када је подносилац Жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том по-

ступку, у смислу члана 101. Закона о ја-

вним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-52/21 

Датум: 24.06.2021.  
_______________________________________________________ 
  

31. 

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, до-

носи 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга „Надзор над грађењем наткривене 

терасе дјечијег вртића у Петрову“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне „Надзор над грађењем наткривене те-

расе дјечијег вртића у Петрову“. 
 

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 400,00 КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи  468,00 КМ. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

јеђена су у складу са буџетом Општине 

Петрово за 2021. годину, на конту број: 

412 799 – Расходи за остале стручне услу-

ге. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се одјељење за привреду и финансије 

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: 02-014-7-111/21 

Датум: 07.09.2021.  
_______________________________________________________ 



Страна 26 - Број 12        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Петак, 17.09.2021. године 
 

32. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16, 36/19 и 61/21), 

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), на-

челник општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130),  како слиједи: 

са конта 415213- Капитални гра-

нтови спортским и омладинским органи-

зацијама и удружењима  2.800,00 КМ 

са конта 415219- Остали текући 

грантови непрофитним субјектима у 

земљи 4.800,00 КМ 

на конто 372200-Буџетска резерва 

7.600,00 КМ (организациони код 

99999999), период септембар 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: 02-014-1-228/21 

Датум: 14.09.2021.  

33.  

 На основу члана 59. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16,  

36/19 и 61/21), члана 48. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у орга-

нима јединице локалне самоуправе („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17), Начелник општине Пе-

трово доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГА-

НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 У Правилнику о организацији и си-

стематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 11/17. 3/18, 

4/18, 1/20, 5/20, 6/20, 10/20 и 6/21) у члану 

14. тачка 1.8. „Стручни сарадник за адми-

нистративне послове Начелника општине“ 

у дијелу „Звање:“, ријеч: „другог“, замје-

њују се ријечју „првог“, а у  дијелу „Посе-

бни услови за обављање:“, ријечи „једна 

година“ замјењује се ријечима „двије го-

дине“. 
 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-12-5/21 

Датум: 16.09.2021.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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признања у 2021. години ........................................ 3 
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