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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 4                Петрово,  12.05.2022. године         Година: XXX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 3. став 1. Закона о 

заштити становништва од заразних боле-

сти (“Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 90/17 и 42/20) и члана 59. За-

кона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 

36/19 и 61/21) и  члана 74. Статута општи-

не Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ 

СИСТЕМАТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ  

ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2022. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

У циљу заштите становништва и ја-

вно здравственог интереса од појаве и ши-

рења заразних болести и фактора здра-

вствених ризика које преносе мишеви и 

глодари, наређује се вршење обавезне  

опште систематске прољетне дератизације 

на подручју општине Петрово у 2022. Го-

дини, (у даљем тексту: општа прољетна де-

ратизација). 
 

Члан 2. 

Општа прољетна дератизација спро-

води се у оквиру програма мјера здра-

вствене заштите становништва од заразних 

болести. 

Општу прољетну дератизацију 

извршити у временском периоду од 28. 

априла до 28. маја 2022. године. 
 

Члан 3. 

Општом прољетном дератизацијом 

обухватити све објекте и јавне површине  

на подручју општине Петрово, и то: 

-Зграду Општинске управе и објекте 

којима газдује Општина. 

-Образовне и вјерске објекте. 

-Објекте државних и приватних 

предузећа. 

 

 
 

-Објекте приватних услужних, трго-

винских, занатских и угоститељских ра-

дњи а нарочито оних који се баве про-

изводњом, складиштењем и прометом жи-

вотних намирница. 

-Стамбене објекте и приватне посје-

де. 

-Јавне површине. 

-Канализациону мрежу. 

-Oбале ријека, депоније смећа и ди-

вља одлагалишта отпада. 

-Све остале субјекте/објекте и друга 

мјеста на којима постоји могућност ра-

змножавања глодара. 
 

Члан 4. 

Општу прољетну дератизацију ће 

извршити овлаштенo лице (здравствена 

установа или друго правно лице) у даљем 

тексту:  „извођач“, који испуњава пропи-

сане услове у погледу кадра, простора и 

опреме. 

Извођач мора имати рјешење о 

испуњавању прописаних услова Мини-

старства здравља и социјалне заштите Ре-

публике Српске.  

Рјешења других министарстава 

укључујући и министарства надлежна за 

послове здравља других територијалних 

јединица и држава, не могу се прихватити 

као важећа. 

Избор извођача врши надлежни ор-

ган општине Петрово. 
  

Члан 5. 

Трошкове услуга опште прољетне 

дератизације сносе: 

-За канализациону мрежу, депоније 

и јавне површине предузећа која њима 

управљају. 

-За водотоке, дивља одлагалишта 

отпада, образовне и социјалне установе, 

као и објекте јавних институција сноси 

Општина. 

-За пословне и помоћне просторије 

предузећа, трговинских, угоститељских и 
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занатских радњи а нарочито оних који се 

баве производњом, складиштењем и про-

метом животних намирница лица која оба-

вљају пословну дјелатност. 

-За стамбене и пословне објекте, 

подруме, таване и складишта, те дворишта 

наведених објеката заједнице етажних вла-

сника. 

-За породичне куће (домаћинства) и 

приватне посједе власници. 

-За жељезничке и аутобуске стани-

це и средства јавног превоза сносе правна 

лица која њима управљају. 

-За сва друга мјеста и/или објекте 

на којима постоји оправдан разлог за при-

мјену дератизације сносе власници. 
 

Члан 6. 

Извођач је дужан унапријед а најма-

ње 7 (седам) дана од почетка извођења 

опште прољетне дератизације  обавјестити 

субјекте/правна лица и грађане општине 

Петрово о извођењу исте путем средстава 

јавног информисања, плакатирањем или на 

други прикладан начин. 
 

Члан 7. 

Грађани су дужни да се придр-

жавају препорука и упутстава  извођача и 

да пруже помоћ приликом спровођења 

опште  прољетне дератизације. 
 

Члан 8. 

Приликом извођења опште проље-

тне дератизације извођач је обавезан пре-

дузимати све мјере заштите здравља  изво-

ђача, грађана и корисних животиња, живо-

тне и радне средине.  

Извођач се обавезује на кориштење 

законом дозвољених препарата за дерати-

зацију који су у употреби у Републици 

Српској. 
                                                                           

Члан 9. 

Надзор над спровођењем опште 

прољетне дератизације од стране извођача, 

вршит ће надлежна инспекција општине 

Петрово. 
 

Члан 10. 

Обављање опште прољетне дерати-

зације код субјеката на подручју општине 

Петрово од стране извођача која нису иза-

брана за даваоца услуга од стране надле- 

жног органа општине Петрово, надлежни 

инспектор може прихватити под следећим 

условима: 

а) Да извођач опште прољетне де-

ратизације има рјешење о испуњавању 

прописаних услова Министарства здравља 

и социјалне заштите Републике Српске. 

б) Да је уговор између субјекта и 

извођача склопљен прије почетка опште 

прољетне дератизације и да постоје докази 

о ранијем извођењу најмање једне дера-

тизације од стране тог извођача. 

в) Да се општа прољетна дератиза-

ција код субјекта обавезно обави у вре-

менском периоду предвиђеном за општу 

прољетну дератизацију. 
 

Члан 11. 

Примједбе и приговоре на квалитет 

извршене опште прољетне дератизације у 

току периода вршења услуга, доставити  

надлежној инспекцији која ће вршити  на-

дзор над спровођењем исте. 
 

Члан 12. 

Против правних и физичких лица 

која не поступе по Наредби, примјенит ће 

се мјере у складу са Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

90/17 и 42/20). 
 

Члан 13. 

Ова Наредба ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена на oгласној 

табли општине и у Службеном  гласнику 

општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-3-1/22 

Датум: 28.04.2022.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

61/21), члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 8/17) и члана 2. Одлуке о органи-

зацији „Озренског планинарског маратона 

2022“ („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 3/22) Начелник општине Пе-

трово, доноси:  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„ОЗРЕНСКИ ПЛАНИНАРСКИ 

МАРАТОН 2022“ 

 

І 

Именује се Организациони одбор за 

провођење манифестације „Озренски пла-

нинарски маратон 2022“ у саставу:  

1. Озрен Петковић - предсједник,  

2. Анђелко Шешлак - замјеник пре-

дсједника, 

3. Синиша Томић - члан, 

4. Зоран Благојевић- члан, 

5. Гордана Шешлак- члан, 

6. Слађана Баји- члан, 

7. Мира Катанић – члан, 

8. Мирјана Арсенић- члан, 

9. Зоран Стјепановић - члан, 

10. Зоран  (Петар) Васић - члан, 

11. Драган Петковић- члан, 

12. Игор Цвијановић- члан, 

13. Владо Симић- члан, 

14. Мира Максимовић- члан, 

15. Слађана Лазаревић- члан,  

16. Миленко Петковић- члан, 

17. Душан Цвијановић- члан, 

18. Ведрана Никић- члан, 

19. Дејан Јеремић- члан, 

20. Данило Јеремић- члан, 

21. Горан Михајловић-члан, 

22. Миломир Васић-члан, 

23. Горан Јовановић-члан, 

24. Жељка Илић- члан, 

25. Невена Петковић-члан. 

 

ІІ 

Задатак Одбора из тачке І. овог 

рјешења јесте да организује, проведе, ме-

дијски и финансијски пропрати манифе-

стацију „Озренски планинарски маратон 

2022“ која ће се одржати на простору пла-

нине Озрен у дане 03., 04. и 05. јун 2022. 

године.  

Састанак организационог одбора 

орджат ће се 04.05.2022. године у 13:00 

часова у Скупштинској сали општине Пе-

трово. 
 

ІІІ 

Рјешење ступа на снагу наредног 

 

дана од дана доношења и биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Петрово“.  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-14/22 

Датум: 28.04.2022.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 59. Закона о лок-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

на 9. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2022. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

16/21) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

трово доноси 
 

О Д Л У К У 

О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), како слије-

ди: 

са конта 412700- Расходи за стручне 

услуге  240,00 КМ 

на конто 412944-Расходи за поклоне                                         

240,00 КМ период април 2022. 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: 02-014-1-108/22 

Датум: 28.04.2022.  
_______________________________________________________ 

4. 

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- 
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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 (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

6.962,00 KM 

на конто 416128-Помоћ грађанима у 

натури 6.962,00 КМ (организациони код 

00380130),  период  април  2022. 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: 02-014-1-110/22 

Датум: 03.05.2022.  
_______________________________________________________ 

5. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

9. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2022. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

16/21) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник  општине до-

носи 

 

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 411100-Расходи за бруто 

плате 1.900,00 КМ 

на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи (бруто)                                                        

1.900,00 КМ период  мај  2022. 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: 02-014-1-117/22 

Датум: 10.05.2022.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 240. став 4. Закона 

о раду („Службени гласник Републике 

Српске“, број 1/16, 66/18, 91/21-Одлука 

Уставног суда Републике Српске и 119/21) 

и члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) Начелник општи-

не Петрово као заступник Општинске 

управе општине Петрово (у даљем тексту: 

Послодавац) и Синдикална организација 

Општинске управе општине Петрово (у 

даљем тексту: Синдикат)  закључују 

 

ПОЈЕДИНАЧИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
О ИЗМЈЕНАМА ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕ-

КТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

У Појединачном колективном уго-

вору за запослене у Општинској управи 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 11/17, 10/18, 8/19 

и 6/21)  члан 5. се мијења и гласи: 

„Плата запослених састоји се од 

основне плате и увећања плате прописаних 

колективним уговором. 

Плата из става 1. овог члана пре-

дставља бруто плату. 

У свим елементима који чине плату 

из става 1. овог члана садржани су порез 

на доходак и доприноси. 
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Плата из става 1. овог члана ума-

њена за порез на доходак и доприносе је  

 

нето плата радника. 

Основна плата запосленог предста-

вља производ цијене рада и коефицијента 

за обрачун основне плате запосленог. 

Увећања основне плате на посло-

вима који се према посебним прописима 

сматрају пословима са посебним условима 

рада урачунати су плату из става 1. овог 

члана.  

Основна плата увећава се по основу 

радног стажа и то: 

-до навршених 25 година радног 

стажа 0,3 % за сваку навршену годину 

радног стажа, 

-преко навршених 25 година радног 

стажа 0,5% за сваку наредну годину радног 

стажа. 

Цијена рада за обрачун плата у 

2022. години утврђује се у износу од 

110,00 КМ. 

Промјену висине цијене рада за за-

послене у Општинској управи утврђују 

потписници овог уговора до 30. септембра 

текуће године за наредну годину.“  

 

Члан 2. 

Члан 6. се мијења и гласи: 

„Коефицијент за обрачун основне 

плате запосленог  утврђују се у распонима 

и разврстава у платне групе у зависности 

од потребног стручног знања, сложености 

послова, самосталности у раду и степену 

одговорности.  

Послови се разврставају у платне 

групе са сљедећим коефицијентима за 

обрачун плате:  

1) прва платна група- послови не-

квалификованог радника ...................... 7,81            

 

2) друга платна група- послови на 

којима се захтијева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од три 

године ....................................................  8,26 

 

3) трећа платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од четири 

године  

 

 

3.1. стручни сарадник, седма катего-

рија, прво звање ................................... 10,71 

3.2. стручни сарадник, седма катего-

рија, друго звање ................................... 9,23 

 

3.3.  стручни сарадник, седма ка-

тегорија, треће звање ............................. 8,93 

3.4.  намјештеник ....................... 8,93 

 

4) четврта платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се стиче 

специјализацијом на основу стручности  

средњег образовања  

4.1. на основу стручности  средњег 

образовања  са завршеним четворогоди-

шњим школовање   

(цертификовани рачуновођа и стручни са-

радник за ЛЕР) ..................................... 12,35 

4.2.  на основу стручности  средњег 

образовања са завршеним четворогоди-

шњим школовање   

(матичар) .............................................. 10,86 

4.3.  ВКВ  радник ..................... 10,86 

4.3.  ватрогасац-спасилац ....... 10,86 

5) пета платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се стиче 

вишим образовањем или високим образо-

вањем са остварених 180 ECTS бодова   

5.1. намјештеник-старјешина 

добровољне ватрогасне јединицe ...... 13,99 

5.2. виши стручни сарадник, шеста 

категорија, прво звање .........................13,99 

5.3. виши стручни сарадник, шеста  

категорија, друго звање ...................... 12,72 

5.4. виши стручни сарадник, шеста  

категорија, треће звање ....................... 12,57 

 

6) шеста платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири 

године или високим образовањем са  

остварених 240 ECTS бодова:  14,14-21,43 

6.1.друга категорија-шеф одсјека 

.................................................................19,05 

6.2. четврта категорија-инспектор и 

комунални полицајац .......................... 17,34 

6.3. самостални стручни сарадник 

,пета категорија, прво звање ............... 15,18 

6.4. самостални стручни сарадник, 

пета категорија, друго звање .............. 14,59 

6.5. самостални стручни сарадник,  
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пета категорија, треће звање ...............14,71 

6.6. намјештеник ..................... 14,71 

 

7) седма платна група- послови на 

руководећим радним мјестима на којима се 

захтијева стручност која се стиче високим  

 

образовањем у трајању од четири године 

или високим образовањем са остварених 

240 ECTS бодова или еквивален:   

7.1. прва категорија, секретар Ску-

пштине општине ................................. 21,58 

7.2. прва категорија, начелник одје-

љења Општинске управе .................... 21,58 

 

Коефицијенти из става 2. овог члана 

представљају коефицијене за обрачун пла-

те, с тим да се за радно мјесто службеника 

у истој катеорији, односно категорији и 

звању, односно пословима исте сложено-

сти за радна места намјештеника, одређује 

исти коефицијент.“ 

 

Члан 3. 

              У члану 12. тачка 5) се мијења и 

гласи: 

„5) трошкове једног топлог оброка 

за вријеме једног радног дана, као и у 

случају обављања прековременог рада ду-

жег од три часа дневно у висини од 0,75% 

просјечне бруто плате у Републици Ср-

пској за претходну годину“. 

 

Члан 4. 

Члан 14. став 1.се мијења и гласи: 

„Запослени или његова породица 

имају право на помоћ у случају:  

1) смрти запосленог - у висини три 

последње просјечнe нето плате запослених 

исплаћене у општинској управи у предхо-

дној години,   

2) смрти члана уже породице - у 

висини двије последње просјечне нето 

плате запослених исплаћене у општинској 

управи  у претходној години,  

3) тешке инвалидности запосленог 

(категорисана од надлежног органа) - у 

висини двије последње просјечне  нето 

плате запослениих исплаћене у општи-

нској управи у  претходној години,  

4) дуготрајне болести или дуже не-

способности за рад усљед повреде запо-

сленог (утврђено од стране љекарске коми-

сије)- у висини једне просјечне  нето плате 

запослених исплаћене у општинској упра-

ви у  претходној години,  

5) рођења дјетета – у висини једне 

просјечне нето плате запослених испла-

ћене у општинској управи   у  претходној 

години,  

 

6) изградње надгробног споменика 

запосленом који је изгубио живот прили-

ком обављања службене дјелатности- у 

висини три последње просјечне бруто пла-

те запослених исплаћене у општинској 

управи у претходној години, 

 

7)  новчану накнаду за посебне ре-

зултате рада- у висини једне просјечне 

бруто плате запосленог остварене у пре-

дходном мјесецу прије додјељивања на-

граде.“ 

 

            Став 4. се мијења и гласи: 

„Запосленом се исплаћује јубиларна 

награда за остварени стаж код послодавца, 

у трајању од:  

1) 20 година радног стажа - у виси-

ни једне просјечне бруто плате запослених 

исплаћене у општинској управи у предхо-

дној години и  

2) 30 година радног стажа - у виси-

ни двије просјечне бруто плате  запосле-

них исплаћене у општинској управи у 

претходној години.“  

 

Члан 5. 

            У члану 20. став 2. и 3. се мијењају 

и гласе: 

„Висина отпремнине зависи од ду-

жине рада запосленог код послодавца и 

износи: 

-за рад од 2 до 10 година- 35%  

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку наврену 

годину рада, 

-за рад од 10 до 20 година- 40%  

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку наврену 

годину рада, 

-за рад од 20 до 30 година- 45%  

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навр-

шену годину рада, 
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-за рад дужи од 30 година- 50%    

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навр-

шену годину рада.  

 

Висина отпремнине из става 2. овог 

члана не може бити већа од шест просје-

чних мјесечних нето плата исплаћених 

запосленом у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа.“ 

 

Члан 6. 

У осталом дијелу Колективни уго-

вор остаје неизмијењен. 

 

Члан 7. 

Овај  Колективни  уговор  сматра се  

закљученим када га у истовјетном тексту 

потпишу заступници уговорних страна.  

 

Члан 8. 

Овај колетивног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине Петрово“.  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-012-1/22 

Датум: 11.04.2022.  

 

                              ПРЕДСЈЕДНИК  

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

                              Весна Петровић 

Број: 06/22 

Датум: 11.04.2022.  
________________________________________________________________________________________________________________ 
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