
 
 

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

Број: 11  Петрово,  14.10.2011.године          Година: XIX 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
1. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), члана 
12. Одлуке о општинским наградама и при-
знањима («Службени гласник општине Пет-
рово» број 7/04. и 7/07), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 07.10. 
2011. године донијела је 

 
 О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И 
ПРИЗНАЊА  У 2011.  ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Поводом Крсне славе општине Пет-
рово Михољдан и Дана општине 12. октобар, 
као израз захвалности за вишегодишњи рад, 
допринос у развоју радне и животне средине, 
развоју и постојаности општине Петрово и 
друге активности у свим областима живота и 
рада на подручју општине, у 2011. години до-
дјељују се следеће општинске награде и при-
знања: 

 

I –  ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ПЕТРО-
ВО 

1.   Предсједник Републике Српске. 
 
 

II-  ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПО-
ШЉАВАЊА 

2.1. Златна значка општине Петрово: 
        1.    Ђорђо Пејић из Петрова  

       Д.О.О. „Пејић компани“ Петрово. 
2.2. Сребрена значка општине Пет-

рово: 
       1.    Милорад Михајловић из Петрова 
             Д.О.О. „Озренпром“ Петрово. 

2.3. Писмена похвала. 
1.    Драган Ђурковић из Карановца, 
2.    Бранислав Лазаревић из Карановца 

 Д.О.О. „Рика – БВМ“ Карановац. 
 

 

 
ІІI – ОБЛАСТ  ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

СТОЧАРСТВА 
3.1. Златна значка општине Петрово: 

       1.    Мирослав Лазаревић из Порјечине. 
3.2. Сребрена значка општине Пет-

рово: 
       1.    Слободан Јовановић из Какмужа 
                ПЗ. „Мис кооператива“ Какмуж. 

3.3. Писмена похвала: 
    1.    Зора Никић из Петрова, 
    2.    Душко Ђурић из Порјечине, 
    3.    Радован Стевић из Порјечине, 
    4.    Перо Костић из Калуђерице, 
    5.    Драган Тешић из Сочковца. 

 

IV – ОБЛАСТ СПОРТА, НАУКЕ, 
КУЛТУРЕ, ШКОЛСТВА И ДРУГИХ ДРУ-
ШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

4.1. Плакета општине Петрово ''Ми-
хољско љето'': 

1.    Швајцарска агенција за развој и са-
радњу (СДЦ) и МДП Иницијативе. 

4.2. Златна значка општине Петрово: 
      1.    Слободан Дујковић из Петрова. 

4.3. Сребрена значка општине Пет-
рово: 
       1.    Остоја Ђурић из Карановца. 

4.4. Новчана награда у износу од 
100,00 КМ. 
         1.    Мирјана Милотић из Калуђерице, 
         2.    Никола Савић из Петрова, 
        3.    Никола Мартић из Какмужа, 
         4.    Стојан Митровић из Карановца, 
         5.    Слађан Протић из Петрова. 

4.5. Писмена похвала: 
      1.    КСС „Милосрђе“ Сочковац, 
      2.    Милена Милотић из Калуђерице, 
      3.    Миленко Арсенић из Какмужа, 
      4.   Етно група „Какмужанке“ из Как-
мужа, 
      5.    Владана Цвијановић из Петрова. 

    
Члан 2. 

Награде и признања из члана 1. ове од- 
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луке биће уручене на свечаној сједници Ску-
пштине општине Петрово у мјесецу октобру 
2011. године. 

 
Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у «Слу-
жбеном гласнику општине Петрово» и на ог-
ласној табли општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-102/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

2. 
На основу члана 59. алинеја 10. а у 

вези са чланом 165. став 2.  Пословника Ску-
пштине општине Петрово («Службени глас-
ник Општине Петрово» број: 10/5, 7/07), Ко-
мисија за прописе Скупштине општине Пет-
рово, на сједници  одржаној дана 27.09. 2011. 
године утврдила је пречишћени текст Одлуке 
о општинским административним таксама 
(«Службени гласник општине Петрово» број: 
2/05, 2/06, 5/07, 8/07, 4/10, 11/10, 6/11),  у којој 
је означен дан ступања на снагу неведене 
одлуке. 
 

О Д Л У К А 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИС-

ТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 

- Пречишћени текст - 
 

Члан 1. 
            За списе и радње у управним стварима 
као и за друге предмете и радње (у даљем те-
ксту: списи и радње), ако Законом или овом 
одлуком  није другачије одређено, плаћају се 
административне таксе у поступку код: 
          1. Општинских органа управе и опш-
тинских организација, 
          2. Предузећа, јавних установа и других 
правних субјеката пред којима се на закону 
заснованом Одлуком  Скупштине општине, 
повремено рјешава у управним стварима о од-
ређеним правима и обавезама. 
 

Члан 2. 
 Списи и радње за које се плаћа такса 
као и висина таксе, утврђује се таксеном тари-
фом, која је саставни дио ове одлуке. 
 Такса се не може наплатити ако  таксе-
ном тарифом није прописана. 

Члан 3. 
 Таксени обвезник је лице по чијем се 
захтјеву поступак покреће, односно врше рад-
ње предвиђене таксеном тарифом. 
 Ако за исту таксу постоје два или више  
таксених обвезника, њихова обавеза је соли-
дарна. 
 

Члан 4. 
 Ако таксеном тарифом није другачије 
прописано, таксена обавеза настаје: 
 1. За писмене поднеске – у тренутку 
када се предају, а за усмено саопштење дато у 
записник, када се записник саставља; 
 2. За рјешење, дозволе и друге исправе 
– у тренутку подношења захтјева за њихово  
издавање; 
 3. За управне радње, у тренутку под-
ношења захтјева за извршење тих радњи; 
 Такса се плаћа у тренутку настанка 
таксене обавезе. 
 

Члан 5. 
 Ако је таксеном тарифом прописано  
да се  такса плаћа према вриједности предме-
та, као основица за обрачунавање таксе узима 
се вриједност означена у поднеску или ис-
прави. 

Члан 6. 
 У рјешењу или другој исправи за коју 
је такса наплаћена мора се означити да је та-
кса наплаћена, у којем износу и по којем 
тарифном броју. 
 

Члан 7. 
            Ако лице које је дужно да плати таксу 
преда (непосредно или поштом) поднесак 
који није таксиран или није правилно так-
сиран, орган управе, који одлучује по зах-
тјеву, упозориће то лице да је дужно у року од 
15 дана да плати таксу и упознаће га  са пос-
ледицама неплаћања таксе у одређеном року. 
 

Члан 8. 
 Ако таксени обвезник не плати таксу у 
одређеном року, орган управе, из претходног 
члана затражиће од надлежног органа, да се 
наплата дужне таксе изврши принудним пу-
тем. 
 По захтјеву из претходног става, над-
лежни орган управе, донијеће рјешење којим 
ће таксеном обвезнику наложити да у року од 
15 дана од дана пријема рјешења плати дужну 
таксу, као и 50% од те таксе на име казне. 
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Члан 9. 
 Ако таксени обвезник у року из прет-
ходног члана не плати таксу приступиће се  
принудној наплати обје таксе. 
 Наплата таксе принудним путем  врши 
се по прописима о принудној наплати. 
 

Члан 10. 
 Када је таксу дужно да плати лице које 
борави или има сједиште у иностранству, а 
таксу није платило у тренутку настанка оба-
везе, наплата таксе извршит ће се  прије уру-
чења рјешења или друге исправе, односно 
прије првог саопштења таксеном обвезнику о 
извршењу затражене радње. 
 

Члан 11. 
 Ако таксени обвезник, предузећа или 
друго правно лице не плати таксу, орган уп-
раве или друго лице које  одлучује по захтјеву 
утврдиће рјешењем износ неплаћене таксе и 
таксе на име казне и то рјешење доставиће 
Служби за платни промет и финансијску кон-
тролу код које се води жиро-рачун  таксеног 
обвезника, да наплати таксу. 
 

Члан 12. 
 Списи и радње у поступцима који се 
воде по службеној дужности не подлијежу 
такси. 
 

Члан 13. 
 Од плаћања таксе слобођени су: 
 1. Република, општина, град и њихови 
органи; 
 2. Фондови у области образовања, на-
уке, културе и физичке културе, здравства и 
социјалне  заштите; 
 3. Предузећа и друга правна лица из 
тачке 2. члана 1. ове одлуке кад рјешавају у 
управним стварима; 
 4. Правна лица у области  физичке кул-
туре, осим спортских организација у којима 
су учлањени  професионални  спортисти; 
 5. Правна лица у области наука, обра-
зовања и васпитања, културе, здравства и со-
цијалне заштите; 
 6. Служба платног промета и финан-
сијске контроле за списе и радње у стварима 
које се  односе на вршење послова по Закону 
о  служби за платни промет и финансијску ко-
нтролу; 
 7. Организације Црвеног крста; 

 8. Правна лица основана  ради борбе 
против алкохолизма, рака и дистрофије – за 
списе и радње у вези са вршењем послова из 
свог дјелокруга; 
 9. Правна лица основана за заштиту 
лица са физичким и психофизичким недо-
стацима и поремећајима – за списе и радње у 
вези  са вршењем те дјелатности; 
 10. Савези глувих и савези слијепих и 
њихове организацие – и психичким недос-
тацима и поремећајима за списе и радње у 
вези са вршењем те дјелатности; 
 11. Инвалидске организације, осим у 
пословима у вези са вршењем привредне дје-
латности; 
 12. Инвалиди рата и инвалиди рада, 
дјеца која су уживаоци инвалиднине до нав-
ршених 26 година живота – за списе и радње 
у вези са школовањем у свим школама; 
 13. Инвалиди који су ослобођени  пла-
ћања годишњих накнада за употребу мотор-
них возила – у поступку стручног прегледа 
тих  возила ради регистрације; 
 14. Грађани за пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за списе и радње у 
вези са остваривањем и заштитом права из  
радног  односа; 
 15. Ученици и студенти за све списе и 
радње у вези са школовањем; 
 16. Ватрогасна друштва и ватрогасне 
јединице; 
 17. Грађани који поклањају своју имо-
вину у корист Општине или Републике или се 
одричу права власништва  на земљу у корист 
Општине или Републике, у поступку за доби-
јање исправа потребних за пренос власниш-
тва; 
 18. Грађани слабог имовног стања; 
 19. Црквене општине и парохије са по-
дручја општине Петрово. 
 

Члан 14. 
 Кад  је поступак покренуит на захтјев 
више грађана, од којих су неки ослобођени од 
плаћања таксе у том поступку, плаћа само 
грађанин који  није ослобођен плаћања таксе. 
 

Члан 15. 
 Ослобођени су од таксе следећи списи 
и радње: 
 1. Предлози, пријаве и други поднесци 
поднесени у општем интересу; 
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 2. Списи и радње у поступку за пов-
раћај  неправилно наплаћених  даџбина, 
 3. Списи и радње у поступку за сас-
тављање и исправку бирачких спискова за ка-
ндидовање, 
 4. Списи и радње у поступку за упис у 
књигу држављана, 
 5. Пријаве и упис у матичне књиге, 
 6. Списи и радње у поступку усвајања 
и у  поступку за постављање стараоца, 
 7. Све врсте пријаве и прилога уз њих 
за разрез пореза грађана, смањење катас-
тарског прихода због елементарних непогода, 
штеточина и за остваривање законом приз-
натих  пореских олакшица, 
 8. Списи и радње за оставривање права 
из здравственог, пензијског и инвалидског 
осигурања, 
 9. Списи и радње за додјелу социјалне 
помоћи и за оставривање других облика со-
цијалне заштите, 
 10. Списи и радње у поступку за ост-
варивање права бораца, 
 11. Списи и радње у поступку за из-
давање радних књижица и утврђивање радног 
и пензијског стажа, 
 12. Списи и радње у поступку за оства-
ривање права инвалида, 
 13. Списи и радње у поступку оства-
ривања ватрогасних друштава и њихових је-
диница, 
 14. Списи и радње за добијање дозвола 
за сјечу  у властитој шуми за потребе 
домаћинства, 
 15. Списи и радње у вези са подизањем 
оправком и одржавањем стамбених зграда, 
 16. Списи и радње у поступку за оства-
ривање права носилаца одликовања, 
 17. Списи и радње у поступку за оства-
ривање права на додатак за дјецу, 
 18. Списи и радње у вези са примјеном 
поклон пакета од добротворних организација 
из иностранства ако су упућени доброт-
ворним организацијама Републици Српској, 
 19. Списи и радње у вези са оснивањем 
водних заједница и других водопривредних 
организација као и радње везане за њихову 
дјелатност, 
 20. Списи и радње у вези са војном 
обавезом, 
 21. Списи и радње у поступку за изд-
вање и продужење важења личних карата др- 

жављанима Републике Српске стално нас-
тањеним у Републици Српској, као и саме 
личне карте, 
 22. Пријаве и одјаве пребивалишта и 
боравишта грађана, 
 23. Списи и радње у вези са приз-
навањем права на повлаштену вожњу грађа-
нима којима то право припада по важећим 
прописима, 
 24. Списи и радње у поступку подр-
жављења некретнина по основу национали-
зације, арондације, комасације и других видо-
ва подржављења, 
 25. Списи и радње у поступку расправ-
љања узурпација и изузимања градског грађе-
винског земљишта из посједа ранијих влас-
ника као и у поступку остваривања првенс-
твеног права кориштења на грађевинском зе-
мљишту, 
 26. Списи и радње у поступку оства-
ривања пречег права куповине непокретности 
у корист државе, 
 27. Оригинали диплома, свједочанства 
и других исправа о завршеном школовању 
или квалификацији, осим њихових дупликата 
и превода, 
 28. Поднесци упућени органима  за 
представке и притужбе, 
 29. Списи и радње у вези са заштитом 
споменика културе, 
 30. Списи и радње којима се регулишу 
односи између примаоца и даваоца сти-
пендије, односно кредита за школовање, 
 31. Списии и радње у поступку за  сах-
ране умрлих. 
 

Члан 16. 
 У исправама које се дају без таксе мора 
се означити у ком циљу се издају и на основу 
ког  прописа су ослобођени од таксе. 
 Исправе из претходног става могу се 
употријебити и у друге сврхе само пошто на 
њих буде плаћена одговарајућа такса. 
 

Члан 17. 
 Лице које је платило таксу  није било 
дужно да плати или је таксу платило у износу 
већем од прописане или за радњу коју орган 
није извршио има право на повраћај таксе, 
односно врши наплаћене таксе. 
 Рјешење о повраћају таксе у случаје-
вима из става 1. овог члана доноси надлежни 
орган управе. 
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Члан 18. 
 Право на наплату таксе застаријева за 
двије године по истеку године у којој је таксу 
требало  наплатити, а право на повраћај таксе 
за двије године од дана када је такса нап-
лаћена. 
 

Члан 19. 
 Таксе се плаћају у административним 
таксеним маркама јединствене емисије. 
            Ако такса износи више од 100,00 КМ, 
плаћа се  у готовом новцу, налогом на рачун 
буџета општине. 
 

Члан 20. 
 За списе и радње у управним стварима 
по којима је таксена обавеза настала до дана 
ступања на снагу ове одлуке, а није нап-
лаћена, плаћаће се по одредбама ове одлуке. 
 

Члан 21. 
 За списе и радње у смислу члана 1. ове 
одлуке, плаћају се општинске администра-
тивне таксе по тарифи  општинских админи-
стративних  такса, која је саставни дио ове од-
луке. 
 

Члан 22. 
 Када се исправа за коју се плаћа такса 
по захтјеву странке издаје у два или више 
примјерака, за други и сваки даљи примјерак 
плаћа се такса у износу утврђеном за овјеру 
преписа. 
 

Члан 23. 
 Ова одлука је ступила на снагу дана 
06.01.2001. године, 05.12.2001. године, 26.04. 
2003. године, 08.07.2004. године, 11.03.2004. 
године, 09.02.2005. године, 21.03.2006 године, 
25.05.2007. године, 29.09.2007. године, 02.04. 
2010. године, 17.08.2010. године и 07.05.2011. 
године. 

Т А Р И Ф А 
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ТАКСА 
_______________________________________ 
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ / НАЗИВ ПЛАЋА СЕ У КМ. 
_______________________________________ 
 

 I – П О Д Н Е С Ц И 
 

 Тарифни број 1. 
 Уз захтјеве, молбе, предлоге, пријаве и 
друге поднеске, ако овом тарифом није про- 

писана друга такса ...........................     2,00 КМ 
 НАПОМЕНА: 
 Такса по тарифном броју  не плаћа се 
за накнадне поднеске којима странка захти-
јава само брже поступање  по раније подне-
шеном захтјеву. 
 

 Тарифни број 1.а. 
 За жалбе против рјешења, плаћа се та-
кса у износу од  ...............................    10,00 КМ 
 

 II – Р Ј Е Ш Е Њ А 
 

 Тарифни број 2. 
 За сва рјешења за која није прописана 
посебна такса  ..................................   10,00 КМ 
  

 НАПОМЕНА: 
 1. Ако се доноси једно рјешење по зах-
тјеву више странака (лица) по овом тарифном 
броју, плаћа се онолико пута  колико има ли-
ца којима се рјешење доставља. 
 2. За рјешења донесена по жалби не 
плаћа се такса. 
 

 Тарифни број 3. 
 За рјешења и дозволе којима се одо-
брава самостално вршење привредних дјелат-
ности, као и за предузећа (ДОО и сл), и то: 
 

 1. Трговачке дјелатности: 
 - трговинске радње мјешовите робе 
(прехрамбене) ...............................    100,00 КМ 
 - трговинске радње намјештај, електро 
и бијеле тех. ..................................    120,00 КМ 
 - киосци, привремени – покретни    
...........................................................    80,00 КМ                                               
 - рад на столовима – тезгама..50,00 КМ 
 

 2. Угоститељске дјелатности: 
 - угоститељске радње типа ресторани                              
..........................................................   150,00 КМ 
 - угоститељске радње типа кафана, 
бифе, кафићи, кафе бар  ................        100,00 КМ 
 - привремени покретни грилови 
..........................................................     80,00 КМ                          
 - ноћни клубови ...............      300,00 КМ
 -Категоризација угоститељских 
објеката: 
             . За правна лица ................   100,00 КМ 
             . За физичка лица  .............         50,00 КМ 
 

 3. Превозничке дјелатности: 
 - превоз комби возилом.......    50,00 КМ 
 - превоз путника моторним возилом – 
такси   ...............................................    50,00 КМ 
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 - превоз путника аутобусом .. 50,00 КМ 
 - превоз теретним друмским возилом     
.............................................................. 50,00 КМ 
            - превоз за властите потребе.   50,00 КМ 
  

 4. Занатске дјелатности: 
 - све врсте занатских радњи... 80,00КМ 
 

 5. Производне дјелатности: 
 - производња и прерада пластике и др.   
..........................................................   150,00 КМ 
  
 6. Пољопривредне дјелатности: 
 - Све врсте пољопривредних дјелат-
ности ..................................................   40,00 КМ 
 

 7. Агенције за пружање правних и 
других услуга: 
 - Правне, рачуноводствене, књиговод-
ствене и друге услуге  ..................... 100,00 КМ 
 

 8. Игре на срећу: 
 - Кладионице и друго  ......... 200,00 КМ 
 - Коцкарнице  ....................... 200,00 КМ 
 

 9. Салон забавних игара .....  150,00 КМ 
 
          10. Све остале непоменуте привредне и 
професионалне дјелатности ..........  100,00 КМ 
 
          11. За рјешења и дозволе којима се одо-
брава наставак обављања привредних и дру- 
гих дјелатности након истека привремене одј-
аве, за правна и физичка лица ........  50,00 КМ.  
 
 НАПОМЕНА: 
 1. За дефицитарне дјелатности по од-
луци Скупштине општине не плаћа се такса. 
            2. За издавање допунског примјерка 
исправе овог тарифног броја плаћа се 20% та-
ксе. 
   
            Тарифни број 3А. 
            За рјешења о испуњавању минималних 
техничких услова за обављање дјелатности. 
           -За  све дјелатности  .............. 30,00 КМ.  
 

            Тарифни број 3Б. 
            За рјешења и одобрења (за физичка и 
правна лица) којима се одобрава привремено 
обављање предузетничких дјелатности ван 
сједишта и пословних просторија фирме, као 
и на изложбама, сајмовима, вашарима, наро-
дним прославама и скуповима, културно-спо-
ртским приредбама и сличним манифестаци-
јама на подручју општине Петрово: 

1. Угоститељске дјелатности : 
- Привремени објекти (шатор, шлепа и 

слично) у којем се послужује храна, пиће и 
слично до 100 конзумних мјеста .... 150,00 КМ 

- Привремени објекти (шатор) у којем се 
послужује храна, пиће и слично до 250 
конзумних мјеста ............................  250,00 КМ 

- Привремени објекти (шатор) у којем се 
послужује храна, пиће и слично преко 250 
конзумних мјеста ............................  400,00 КМ 

- Печењаре-продаја печења и пића са 
конзумацијом  .................................  110,00 КМ 

- Печењаре-продаја печења без конзума-
ције ....................................................   50,00 КМ 

- Сластичарна  ........................   40,00 КМ 
- Ноћни клуб са забавним програмом за 

госте  ................................................  350,00 КМ 
- Грил са продајом пића .........  50,00 КМ 
- Остале угоститељске дјелатности 

..........................................................   100,00 КМ 
 

2. Трговинске дјелатности: 
- Покретна продавница, киоск и слично  

..........................................................     50,00 КМ 
- Стол-тезга ...........................     40,00 КМ 
- Аутомати, кокице, аутомат-сладолед 

..........................................................     30,00 КМ 
- Остале трговинске дјелатности 

..........................................................     30,00 КМ 
 

3. Услуге: 
- Луна парк-велики  ............... 300,00 КМ 
- Луна парк-средњи  ..............  220,00 КМ 
- Луна парк-мали  ................... 150,00 КМ 
- Рингишпил-велики   ............ 120,00 КМ 
- Рингишпил-средњи ..............   80,00 КМ 
- Рингишпил-мали   .................  50,00 КМ 
- Наплаћивање паркинг простора, преко 

400 паркинг мјеста ..........................  250,00 КМ 
- Наплаћивање паркинг простора, до 400 

паркинг мјеста .................................  200,00 КМ 
- Наплаћивање паркинг простора, до 200 

паркинг мјеста .................................  150,00 КМ 
- Забавне услуге (карамбол, пикадо, 

лопта и сл.) .......................................   30,00 КМ 
- Приређивање музичког програма и 

слично у привременом угоститељском објекту  
...........................................................  100,00 КМ 

- Остале вашарске дјелатности.40,00 КМ 
 

 III – У В Ј Е Р Е Њ А 
 

 Тарифни број 4. 
За увјерење ако није другачије про-

писано ................................................    5,00 КМ 
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 Тарифни број 5. 
 За увјерење и друге доказе који се 
користе у иностранству ...................   10,00 КМ 
 

 НАПОМЕНА: 
 Такса на увјерења којима се доказује  
извршење обавеза према држави или опш-
тини, ако су исте извршене, не плаћа се. 
 

 Тарифни број 6. 
 За увјерење којим се доказује пори-
јекло, вриједност, исправност, количина и 
квалитет или здравствена исправност робе  
...........................................................    10,00 КМ.      
 

 НАПОМЕНА: 
 Ова такса не плаћа се на стране опш-
тинске декларације које прате сроводни акт. 
  

 IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 
 

 Тарифни број 7. 
 За овјеру потписа, рукописа, преписа и 
фотокопија: 
 1. За овјеру сваког потписа и печата на 
исправама  .........................................    5,00 КМ 
 2. За овјеру аутентичности рукописа, 
преписа и фотокопија од сваког полутабака 
оргинала ............................................    1,00 КМ 
 

 НАПОМЕНА:  
 1. Под полутабаком подразумијева се 
лист хартије од двије стране нормалног (А-4) 
или мањег. 
 2. Ако је рукопис, односно препис чија 
се овјера тражи писан на страном језику, пла-
ћа се двострука такса из тачке 2. овог та-
рифног броја. 
 

 Тарифни број 8. 
 За овјеру преведеног текста...   2,00 КМ  
 

 Тарифни број 9. 
 За овјеру плана, цртежа и слично  
.............................................................    2,00 КМ 
 За овјеру пројекта ................     5,00 КМ 
 

 Тарифни број 10. 
 За овјеру хелиографске копије плана 
(цртежа) плаћа се од  цијелог или започетог 
квадратног метра .............................     2,00 КМ 
 

 Тарифни број 11. 
 1. За овјеру уговора по сваком потпису 
плаћа се такса   ................................      5,00 КМ 
 2. За овјеру пуномоћја плаћа се такса 
...........................................................      5,00 КМ 

 3. По захтјеву странке за излазак рад-
ника на терен плаћа се такса по једном по-
тпису ................................................     10,00 КМ 
  

 НАПОМЕНА: 
 1. Сматра се да је извршена овјера уго-
вора када се овјеравају само потписи уго-
ворених страна. 
 2. Свака измјена садржине уговора 
сматра се у таксеном погледу као нови уго-
вор. 
 3. Под уговором сматрају се уговори о 
промету, закупу, заједничким улагањима и др. 
 

 Тарифни број 12. 
 За преписивање службених  аката или 
докумената: 
 1. Када преписивање врши орган, од 
полутабака оргинала  .......................    2,00 КМ 
 2. Када орган врши преписивање акта 
или документа на страном језику, од полу-
табака оригинала  ............................     5,00 КМ 
 

 Тарифни број 13. 
 За овјеру копије плана величине полу-
табака формата А4  .........................      5,00 КМ 
 За овјеру копије плана величине преко 
једног табака плаћа се, осим основне таксе за 
један полутабак јеш онолико пута по 0,20 КМ 
за колико је полутабака површина копије већа 
од једног полутабака. 
  
 V – ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 
 

 Тарифни број 14. 
Накнада по овом тарифном броју плаћа 

се за припрему документације у поступку 
издавања локацијских услова, а која обухвата 
стварне трошкове прикупљања података нео-
пходних за израду урбанистичко техничких 
услова изградње и то: 

-о могућностима изградње у односу на 
намјену објекта,  

-о условима заштите животне средине,  
-о условима изградње прописаних по-

себним законима и прописима донесеним на 
основу тих закона,  

-о евентуалним обавезама у односу на 
сусједне парцеле и права других лица, 

-други послови везани за издавање 
локацијских услова. 
 

1) излазак на терен и идентификација 
парцеле.............................................    20,00 КМ 

2) израда извода из просторно планске 
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документације ...................................    5,00 КМ 
3) израда урбанистичко техничких ус-

лова на основу просторно планске доку-
ментације: 

-стамбени или викенд објекат 
...........................................................  150,00 KM 

-стамбени објекат са два стана 
...........................................................  180,00 КМ  

-стамбено-пословни објекти  
...........................................................  180,00 КМ 

-колективни стамбено-пословни објек-
ти .....................................................   200,00 КМ 

-пословни објекти типа трговачке, 
угоститељске или услужне радње: 

а)објекти површине до 30м2..180,00 КМ 
б)објекти површине од 30 м2 до 100м2 

...........................................................  225,00 КМ 
в)објекти са површином преко 100м2 

...........................................................  250,00 КМ 
 

-угоститељско-туристички објекти (хо-
тел, мотел, пансион, преноћиште, камп, ту-
ристичко или етно насеље): 

а)површине до 300 м2 ........  250,00 КМ 
б)површине од 300м2 до 1000м2 

..........................................................   300,00 КМ 
в)објекти површине преко 1000м2 

.........................................................    350,00 КМ 
 

-производни погони и пољопривредни 
објекти: 

а)објекти површине до 100м2  
..........................................................   250,00 КМ 

б)објекти површине од 100м2 до 300м2 
..........................................................   350,00 КМ 

в)објекти површине преко 300м2 
...........................................................  450,00 КМ 
 

-складишни простори: 
а)објекти површине до 100м2 

............................................................ 125,00 КМ 
б)објекти површине од 100м2 до 

1000м2 ............................................   200,00 КМ 
в)објекти површине преко 1000м2 

..........................................................   300,00 КМ 
 

-инфраструктурне инсталације: објекти 
мобилне телефоније, трафостанице, АТ цен-
трале, базне станице са антенским стубом, 
трасе секундарних (и нижег ранга) електро-
енергетских, телекомуникационих инстала-
ција .................................................   450,00 КМ 

 

-спортски објекти: 
а)објекти површине до 100м2 

..........................................................   250,00 КМ 
б)објекти површине од 100м2 до 300м2 

..........................................................   350,00 КМ 
в)објекти површине преко 300м2 

..........................................................   450,00 КМ 
 

4) издавање стручног техничког доку-
мента „локацијски услови“ који одређују ус-
лове за пројектовање и грађење према нам-
јени објеката 

-стамбени или викенд објекат 
...........................................................    50,00 KM 

-стамбени објекат са два стана 
............................................................    80,00 КМ 

-стамбено-пословни објекти...80,00 KM  
-колективни стамбено-пословни објек-

ти:  ....................................................   100,00 КМ 
-пословни објекти типа трговачке, 

угоститељске или услужне радње:.. 100,00 КМ 
-угоститељско-туристички објекти (хо-

тел, мотел, пансион, преноћиште, камп, тури-
стичко или етно насеље): ...............  200,00 КМ 
 

-производни  погони, пољопривредни 
објекти и складишни простори: 

а)објекти површине до 100м2  
..........................................................   100,00 КМ 

б)објекти површине од 100м2 до 300м2 
..........................................................   150,00 КМ 

в)објекти површине преко 300м2 
..........................................................  200,00 КМ 

-бензинске пумпе ...............   200,00 КМ 
 

-инфраструктурни објекти и инстала-
ције:  

а) трафостанице, АТ централе, базне 
станице са антенским стубом, трасе секу-
ндарних (и нижег ранга) електроенергетских 
и телекомуникационих инсталација  

..........................................................   200,00 КМ 
б)мостови до 30м1, потпорни зидови 

..........................................................   100,00 КМ 
-помоћни објекти (индив. гараже, ос-

таве у оквиру домаћинства и сл.) ......    30 КМ  
  

5) Промјена намјене простора напла-
ћује се по цијени 50 % од цијене предвиђене 
за врсту објеката у коју се врши промјена 
намјене. 
 
 VI – ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 
 

 Тарифни број 15. 
 Рјешење о одобрењу за грађење 
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 - Стамбени објекат  .............    30,00 КМ 
 - Пословни објекат – трговачке радње, 
угоститељске, СЗР и др ..................    50,00 КМ 
            - Стамбено-пословни објекат. 80,00 КМ 
 - Производни погони .........     80,00 КМ 
 - Бензинске пумпе  .............   100,00 КМ 
            - Инсталације и објекти мобил. теле-
фоније и радио и ТВ.  ....................  100,00 КМ 
 - Помоћни објекти ..............    20,00 КМ 
           - Стамбено-пословни објекти са два и 
више станова  ................................    100,00 КМ 
 

 Промјена намјене: 
 Промјена намјене се увећава за 40% 
објекта из тачке 1.  
 - Уколико се ради накнадна урбани-
стичка сагласност тј. ако је објекат већ из-
грађен тарифе из тачке 1. увећавају се за 50%. 
 

 Тарифни број 15.а. 
 

 Давање санитарне сагласности: 
 - За издавање санитарне сагласности за 
ексхумацију плаћа се такса .................    20 КМ 
 - За издавање санитарне сагласности на 
локацију за изграсњу стамбено-пословног 
објекта плаћа се такса  .....................  60,00 КМ 
                                                   
 VII – УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 
 

 Тарифни број 16. 
 - Стамбени објекти .............   50,00  КМ 
 - Пословни објекат – трговачке радње, 
угоститељске, СЗР и др ................       50,00 КМ 
            - Стамбено-пословни објекти 
..........................................................     80,00 КМ 
 - Производни погони .........   100,00 КМ 
 - Бензинске пумпе ..............  100,00 КМ 
 - Помоћни објекти .............     50,00 КМ 
            - Инсталације и објекти моб.телефо-
није, радиа и ТВ.  ............................ 100,00 КМ. 
            - Стамбено-пословни објекти са два и 
више станова .................................   100,00 КМ. 
 

            Тарифни број 16А 
- За издавање еколошке дозволе   

.............................................................. 20,00 КМ 
- За издавање рјешења о кориштењу јав-

них површина у сврху постављања привреме-
них објеката за домаћинство (шупа, гаража) 
..... ......................................................   10,00 КМ 

- За издавање рјешења о кориштењу јав-
них површина у сврху постављања привре-
мених објеката за привредне дјелатности  
............................................................. 30,00 КМ. 

 НАПОМЕНА: 
 1. Пословни простори са више намјена 
наплаћују се по свакој дјелатности посебно. 
 2. Плаћања таксе по тарифном броју 
14, 15. и 16. су ослобођена сва лица којима је 
признат статус избјеглице и расељеног лица 
уколико се одобрење односно сагласност од-
носи на индивидуални стамбени објекат. 
  

 VIII- УПИСИ У РЕГИСТАР  ЗАЈЕД-
НИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕ-
НИХ  ЗГРАДА 
 

 Тарифни број 17. 
 1. За упис оснивања заједнице у реги-
стар ....................................................        50 КМ 
 2. За упис статусне промјене ..      25 КМ 
 3. За упис промјене лица овлаштених 
за заступање  ....................................        10 КМ 
 4. За извод из регистра или увјерења о 
подацима из регистра ......................          5 КМ
  

 IX – УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ 
ПОМОЋИ 
  

 Тарифни број 18. 
            За састављање тужби: 
 - сметање посједа  ...............    10,00 КМ 
 - служности  ........................     10,00 КМ 
 - стамбени односи (исељења, откази, 
утврђење)   ......................................    10,00 КМ 
 - радни односи  ...................    10,00 КМ 
 - брак (развод, поништење, утврђење) 
.........................................................     10,00 КМ 
 - очинство (утврђење, оспоравање, 
повјеравање дјеце) ........................     10,00 КМ 
 - издржавање (установљавање, укида-
ње, измјена одлук       ...................      10,00 КМ 
 - пуномоћи, изјаве и др .....       5,00 КМ 
 

 За покретање поступка принудног 
извршења: 
       - приједлог за извршење – 10% од 
основа за извршење 
       - пуномоћи, изјаве и др...........  5,00 КМ 
 

Ванпарнични поступак: 
 - уређење међе ....................     10,00 КМ 
 - диоба имовине ..................    10,00 КМ 
 - остали (непроцјењиви ) ...     10,00 КМ 
 - пуномоћи, изјаве и др.......      5,00 КМ 
 

 Управни  поступак који се покреће по 
захтјеву странке: 
 - захтјев за покретање управног пос-
тупка у случајевима кад се  поступак покреће  
по захтјеву странке ..........................     5,00 КМ 
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 - пуномоћи  ...........................     5,00 КМ 
 - изјаве, молбе и др.   ...........     5,00 КМ 
 

 Управни спор: 
 - управни спор (тужба ) ......... 15,00 КМ 
 - пуномоћи   ............................   5,00 КМ 
 - изјаве  ...................................   5,00 КМ 
 - захтјеви и молбе  .................   5,00 КМ 
 

 Кривични поступак: 
 - кривична пријава  ..............   10,00 КМ 
 - разни приједлози оштећеног  
............................................................   10,00 КМ 
 - приједлози (одлагање извршења, мол-
бе за помиловање и др.) .................   10,00 КМ 
 - пуномоћи, изјаве и др. ......     5,00 КМ 
 

 Жалбе: 
 - жалбе на разна рјешења   ...  10,00 КМ 
 - судске жалбе .......................  10,00 КМ 
 

 Уговори: 
 - типски уговори (по обрасцима)   
............................................................   10,00 КМ 
 - остали уговори ...................   20,00 КМ 
 

 Регистрација предузећа: 
 - израда комплетне документације за 
регистрацију редузећа (не рачунајући тро-
шкове превоза до суда и друге путне тро-
шкове) .............................................   100,00 КМ 
 - израда нормативних аката предузећа 
(по једном акту) .........................   50,00 КМ 
 

 Пуномоћи, разне изјаве и др. изван 
напријед наведених случајева ..........   5,00 КМ 
 

 Услуге правне помоћи у админис-
тративној служби општине Петрово могу пру-
жати: 
 - служба правне помоћи за све врсте 
правне помоћи и 
 - матичари за пуномоћи, изјаве, зах-
тјеве и молбе. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-103/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. а у вези са чланом 123. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пет-

рово на сједници одржаној дана 07.10.2011. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О БРАТИМЉЕЊУ СА ОПШТИНОМ 

БОРОВО 
 

Члан 1. 
 У складу са традиционалним прија-
тељством, изражавајући жељу и вољу гра-
ђана, општина Петрово (Република Српска – 
Босна и Херцеговина) се братими са опш-
тином Борово (Република Хрватска). 
 

Члан 2. 
 Братимљење и сарадња постаје основ 
за развијање и јачање пријатељских односа 
кроз сусрете на пољу привреде, пољопри-
вреде, културе, образовања, здравства, туриз-
ма, спорта и осталих активности које су од 
интереса за двије општине. 
 

Члан 3. 
 У циљу реализације сарадње, општине 
ће потписати Повељу о братимљењу, чији је 
циљ успостављање различитих облика сара-
дње, као што су: 

- Размјена информација у области ло-
калне самоуправе, 

- Размјена садржаја из области кул-
туре, 

- Развијење пријатељских веза кроз ту-
ристичка и пословна путовања, те учешће у 
локалним манифестацијама, 

- Информисање путем локалних медија 
о животу и  свакидашњици братске општине, 

- Успостављање узајамних односа из-
међу еколошких организација, 

- Размјена информација из области 
економије и припрема пословних контаката у 
овој области, 

- И други слични облици сарадње. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се начелник општине да 
потпише Повељу о братимљењу. 
 

Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                 
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-104/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 
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4. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а у 
вези са чланом 10. став 1. Пословника Скуп-
штине општине Петрово («Службени гласник 
општине Петрово» број: 10/05, 7/07), Скуп-
штина општине Петрово, на приједлог Вери-
фикационе комисије, на седници одржаној 
дана 07.10.2011. године, донијела је следећу 
 

О Д Л У К У 
О ВЕРИФИКАЦИЈИ  МАНДАТА ОДБОРНИ-
КА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

I 
Верификује се мандат одборника 

Скупштине општине Петрово након Локалних 
избора 2008. године одржаних 05.10.2008. го-
дине, Јелисић Младену из Какмужа са листе 
политичке партије  СНСД- Милорад Додик.  

 
II 

 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у Службеном глас-
нику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-108/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

5. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. 
Закона о матичним књигама („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 111/09), и члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 07.10.2011.године, донијела је   
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА  
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

У Одлуци о одређивању матичних под-
ручја општине Петрово (Службени гласник 
општине Петрово“, број 13/10) у члану 2. 

тачка 1. се мијења и измијењена гласи „1. Ма-
тично подручје Петрово за насељена мјеста 
Петрово, Какмуж, Порјечина, Кртова и Калу-
ђерица“. 
 

Члан 2. 
 У члану 2. тачка 2. се брише а тачка 3. 
постаје тачка 2. 
 

Члан 3. 
 У члану 3. тачка 2. се брише а тачка 3. 
постаје тачка 2. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                       
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-109/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
22. Породичног закона („Службени гласник 
Републике Српске“, број 54/02 и 41/08) и 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 
17/06), Скупштина општине Петрово на сје-
дници одржаној дана 07.10.2011. године, до-
нијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДЕЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА СКУПШ-
ТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПРИСУ-
СТВОВАЊЕ ЗАКЉУЧИВАЊУ БРАКОВА 

 
Члан 1. 

Делегирају се одборници Скупштине 
општине Петрово, Административној служби 
општине Петрово - Одјељењу за општу уп-
раву, ради присуствовања закључивању бра-
кова пред тим органом. 
 

Члан 2. 
Делегирање одборника из тачке 1. ове 

одлуке врши се по мјесним канцеларијама 
Одјељења за општу управу. 

Мјесној канцеларији у Петрову деле-
гирају се одборници: 

1. Николић Јово из Петрова, 
2. Сарафијановић Вукадин из Петрова, 
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3. Стефановић Славојка из Петрова, 
4. Протић Драган из Петрова, 
5. Шешлак Гордана из Петрова, 
6. Јокић Југослав из Петрова, 
7. Петровић Радослав из Петрова, 
8. Марјановић Брано из Порјечине, 
9. Деспотовић Душко из Порјечине, 
10. Лазаревић Мирослав из Порјечине, 
11. Милотић Милан из Калуђерице, 
12. Ристић Младен из Какмужа, 
13. Томић Синиша из Какмужа, 
14. Арсенић Миладин из Какмужа, 
15. Јелисић Младен из Какмужа. 

 

Мјесној канцеларији у Карановцу,  
делегирају се одборници: 

1. Божић Боро из Сочковца, 
2. Андрић Драган из Карановца. 

 

Члан 3. 
Престанком мaндата одборника Ску-

пштине општине, делегираном одборнику 
престаје овлашћење за присуствовање закљу-
чивању бракова и предузимање радњи из 
члана 26. и 27. Породичног закона. 
 

Члан 4. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о делегирању одборника 
Скупштине општине Петрово за присус-
твовање закључивању бракова („Службени 
гласник општине Петрово“, број 14/08). 

 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-110/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), чланa 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана 07.10.2011.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА 

 

Члан 1. 
Преноси се право власништва над ди- 

гиталним фото апаратом CANON А490, ин-
вентарни број 100012, без накнаде и огра-
ничења, са општине Петрово на Центар јавне 
безбиједности Добој, Полицијска станица 
Петрово.  
 

Члан 2. 
Вриједност средстава из члана 1. ове 

одлуке  износи 188,00 КМ.  
 

Члан 3. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине, а Одјељењу за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности се налаже 
да изврши искњижавање средстава из члана 1. 
ове одлуке, из Књиге основних средстава. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
“Службеном гласнику општине Петрово”. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ              
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-111/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоупави („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 07.10.2011. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
Члан 1. 

 Ради куповине рабљеног специјалног 
ватрогасног возила ТАМ 150 Т11БВГ, погон 
возила 6х6, капацитет резервоара воде 4000 
литара, капацитет пумпе 2400 л/мин, бацач 
воде од 800-2400 л/мин.,  снага мотора 110 
КW, тип мотора Ф6Л413, маса возила 7880 кг, 
највећа дозвољена маса 11400 кг, година про-
изводње 1994, одобрава се утрошак новчаних 
средстава у износу од 42.100,00 КМ, од којих 
30.000,00 КМ су средства солидарности Ват-
рогасног савеза Републике Српске, 9.472,00 
КМ са рачуна посебних намјена за набавку 
опреме Добровољне ватрогасне јединице, 
2.628,00 КМ са конта 511313 – издаци за 
набавку теренских возила, буџетског кори-
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сника Добровољне ватрогасне јединице Пет-
рово. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“ 
 

Члан 3. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о утрошку новчаних сред-
става („Службени гласник општине Петрово“ 
број 2/11). 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-112/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на ко-
риштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сје-
дници одржаној дана 07.10.2011.  године, 
донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ ДОБ-
РОВОЉНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ 

ПЕТРОВО 
 

І 
Даје се Добровољној ватрогасној једи-

ници Петрово на кориштење канцеларијски 
простор који се налази у сутерену зграде 
општине Петрово за потребе обављања адми-
нистративних послова, као и дио објекта ма-
гацинског простора на Лужањку означен као 
к.ч. број 3749 к.о. Петрово за смјештај опреме 
за рад јединице.  
 

ІІ 
Добровољној ватрогасној јединици Пе-

трово даје се без накнаде право коришћења 
заједничких дијелова зграде, односно мага-
циног простора (санитарни чвор, ходник) који 
служе за редовну употребу пословних про-
сторија из члана 1. ове Одлуке.  

ІІІ 
 Пословне просторије из члана 1. ове 
одлуке дају се  на период од годину дана без 
накнаде. 
 

ІV 
 Добровољна ватрогасна јединица Пет-
рово сносиће трошкове комуналних услуга и 
друге трошкове (ел. енергија, гријање, вода, 
одвоз смећа и др.) који настану кориштењем 
пословних простора из члана 1. ове одлуке. 
 

V 
 Међусобна права и обавезе  по основу 
коришћења пословног простора из члана 1. 
ове одлуке  ближе ће се регулисати уговором. 

 
VІ 

 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у “Слу-
жбеном гласнику општине Петрово”. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-113/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на ко-
риштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сје-
дници одржаној дана 07.10.2011.  године, 
донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ 
КУД-у „КАКМУЖ“ КАКМУЖ 

 
І 

Даје се КУД-у „Какмуж“ Какмуж на 
привремено кориштење пословна просторија - 
просторија мјесног уреда, као дио објекта 
старе школе у Какмужу, изграђеног на пар-
цели означеној као к.ч. број 1443/1 „Бара“ 
економско двориште од 5086 m2 и школа од 
790 m2 к.о. Какмуж. 
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ІІ 
Пословни простор из члана 1. ове 

одлуке даје се на период од 12 мјесеци без 
накнаде. 
 

ІІІ 
КУД „Какмуж“ Какмуж сносиће трош-

кове комуналних услуга и друге трошкове 
који настану кориштењем пословног про-
стора. 
 

ІV 
 Међусобна права и обавезе  по основу 
коришћења пословног простора из члана 1. 
ове одлуке  ближе ће се регулисати уговором 
између општине Петрово као даваоца и КУД 
„Какмуж“ Какмужа као корисника пословног 
простора. 
 

V 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у “Слу-
жбеном гласнику општине Петрово”. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-114/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

11. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на 
кориштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 07.10.2011.  године, 
донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ 
КУД-у „ОЗРЕН“ КАРАНОВАЦ 

 

І 
Даје се КУД-у „Озрен“ Карановац на 

привремено кориштење пословни простор- 
објекат Дома културе у Карановцу, изграђен 
на парцели означеној као к.ч. број 1270  к.о. 
Карановац.  
  

ІІ 
Пословни простор из члана 1. ове од- 

луке даје се на период од 12 мјесеци без 
накнаде. 
 

ІІІ 
КУД „Озрен“ Карановац, сносиће тро-

шкове комуналних услуга и друге трошкове 
који настану кориштењем пословног про-
стора. 
 

ІV 
 Права и обавезе  по основу коришћења 
пословног простора из члана 1. ове одлуке  
ближе ће се регулисати уговором између 
општине Петрово као даваоца и КУД „Озрен“ 
Карановац као корисника пословног про-
стора. 
 

V 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-115/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на ко-
риштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сје-
дници одржаној дана 07.10.2011. године, до-
нијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 

 

І 
Дају се КУД-у „Младост“ Сочковац 

без накнаде, на привремено кориштење у 
трајању од 12 мјесеци пословне просторије 
Дома културе у Сочковцу, изграђеног на 
парцели означеној као к.ч. број 1391/9 к.о. 
Сочковац и то: 

1. Просторија (димензије 11,20m х 
7,80m) површине 87,36 m2, што је у нарави 
сала са бином: 

2. Просторија (димензије 3,00m х 
2,80m) површине од 8,40 m2 
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ІІ 
Колу српских сестара „Милосрђе“ из 

Сочковца даје се без накнаде на привремено 
кориштење у трајању од 12 мјесеци пословна 
просторија као дио Дома културе у Сочковцу 
изграђеног на парцели означеној као к.ч. број 
1391/9 к.о. Сочковац (димензије 4,50m х 
3,20m) површине 11,40m2. 

  
ІІІ 

 Даје се Српском соколском друштву 
„Младост“ Сочковац, без накнаде на прив-
ремено кориштење у трајању од 12 мјесеци 
пословна просторија као дио Дома културе у 
Сочковцу изграђеног на парцели означеној 
као к.ч. број 1391/9 к.о. Сочковац (димензије 
7,80 m х 3,60 m) површине од 28,08 m2, што је 
у нарави просторија кафане. 

 

ІV 
 КУД-у „Младост“ Сочковац, Колу срп-
ских сестара „Милосрђе“ из Сочковца, Срп-
ском соколском друштву „Младост“ Соч-
ковац даје се без накнаде право кориштења 
заједничких дијелова зграде (ходник, сани-
тарни чвор) који служе за редовну употребу 
просторија. 

 

V 
 КУД „Младост“ Сочковац, Колу срп-
ских сестара „Милосрђе“ из Сочковца, Срп-
ском соколском друштву „Младост“ Соч-
ковац сносиће трошкове комуналних услуга и 
друге трошкове који настану кориштењем по-
словних просторија.  

 

VІ  
Међусобна права и обавезе  по основу 

коришћења пословних просторија из члана 1, 
2 и 3. ове одлуке  ближе ће се регулисати 
уговором. 

 

VІІ 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-116/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 

37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 07.10.2011. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  СТАЊУ 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ОПШТИНИ 

ПЕТРОВО У 2011. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о стању локалних и некатегорисаних путева и 
улица на општини Петрово у 2011. години, 
број 05/1-36-1-62/11 од 26.09.2011. године, ко-
ји је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-117/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 07.10.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  УПИСУ 
УЧЕНИКА У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКО-
ЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ СА ОСВРТОМ 
НА УСПЈЕХ УЧЕНИКА, СТАЊЕ КАДРОВА 
И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛА 

 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о упису ученика у основне школе у школској 
2011/2012. години са освртом на успјех уче-
ника, стање кадрова и материјални положај 
школа, број  03-30-1-117/11 од 12.09.2011. го-
дине, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног 
 дана од дана доношења, а биће објављена у 
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 «Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-118/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

15. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 07.10.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  УПИСУ 

УЧЕНИКА У СШЦ. „ПЕТРОВО“ ПЕТРОВО 
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ СА ОС-
ВРТОМ НА УСПЈЕХ УЧЕНИКА, СТАЊЕ 
КАДРОВА И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ 

ШКОЛE 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о упису ученика у СШЦ „Петрово“ Петрово у 
школској 2011/2012. години са освртом на ус-
пјех ученика, стање кадрова и материјални 
положај школe, број 01-611-354/11 од 05.09. 
2011. године, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-119/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 07.10.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  СТАЊУ 
КУЛТУРЕ НА ОПШТИНИ ПЕТРОВО 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о стању културе на општини Петрово за 
период 01.01. до 31.08.2011. године, број  84-
09/11 од 08.09.2011. године, који је саставни 
дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-120/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

17. 
На основу члана 30. у вези са чланом 

14. алинеја 10. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 48/05), члана 18. став 2. у вези 
са чланом 33. тачка 2. Закона о јавним пу-
тевима – Пречишћени текст („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 16/10), члана 34. 
Правилника о одржавању јавних путева и 
објеката („Сл. гласник Републике Српске“ 
број 23/05) и члана 37. Статута општине Пе-
трово („Службени гласник општине Петрово, 
број 17/06), Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 07.10.2011. године, 
донијела је  
 

П Р О Г Р А М  
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ЛОКАЛ-
НИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 

I- УВОД 
 

Законом о јавним путевима – Пречи-
шћени текст (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 16/10), Правилником о одр-
жавању јавних путева и објеката ('' Службени 
гласник Републике Српске'' број 23/05) и Од-
луком о локалним путевима и улицама (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'', број 5/07), 
дефинисано је одржавање и заштита  јавних 
путева, управљање и финансирање изградње 
и одржавања путева, те надзор над спро-
вођењем прописа из ове области.  

Такође је прописано да се јавни путеви 
морају одржавати у таквом стању које омо-
гућава вршење трајног, безбједног и несме-
таног саобраћаја за који су путеви нами-
јењени, као и план зимске службе. 

Обим, врста,  вриједност и динамика 
извођења радова на зимском одржавању јав-
них путева, утврђује се  у складу са пла-
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нираним буџетским средствима и Програмом 
зимског одржавања улица и локалних и нека-
тегорисаних путева. 
 

II- ПЕРИОД РАДА И ЗАДАЦИ 
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 
II.1. Зимски период одржавања путева 

обухвата период од 15. новембра текуће до 
15. марта наредне године, с тим да, зависно од 
временских прилика и метеоролошких прог-
ноза, тај период може почети прије, односно 
завршити касније. 
  II.2. Надлежно Одјељење за комуналне 
послове општине Петрово, координира рад са 
извођачем радова који обавља стручне пос-
лове зимске службе, а који се односе на одр-
жавање проходности у зимском периоду  ло-
калних и некатегорисаних путева, улица, тро-
тоара, мостова, тргова и других саобраћајних 
површина на подручју Општине.  

Органи локалне управе и самоуправе 
су дужни да обезбиједе стални надзор над  ор-
ганизовањем радова на брзом отклањању 
већих сметњи са коловоза пута као што су по-
сљедице одрона, лавина, клизишта, сњежних 
наноса  и поледице. 

II.3. Под одржавањем путева  у зимс-
ком периоду подразумијева се нарочито: 

- неутралисање поледице и уклањање 
снијега са коловоза и путних објеката, 

- спречавање стварања поледице на ко-
ловозу, 

-посипање залеђених и засњежених ко-
ловоза абразивним и другим  материјалима, 
нарочито на успонима и кривинама, 

-обиљежавање ивица коловоза одго-
варајућим маркерима, 

-благовремено и потпуно обавјешта-
вање корисника јавних путева о стању и ус-
ловима саобраћаја на путу путем средстава 
јавног информисања, саобраћајним знацима и 
таблама обавјештења, 

-уклањање хаврисаних возила и возила 
осталих на коловозу које онемогућавају чиш-
ћење пута. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗИМС-
КЕ СЛУЖБЕ 

 

III.1. Обезбјеђење трајног, непрекидног 
и квалитетног одржавања и заштите путева, 
општина ће обезбиједити путем уговора са 
општинским комуналним предузећем у Пе- 

трову, чиме ће бити прецизиран обим радова. 
Извођач радова зимског одржавања 

треба да посједује или осигура (кроз изнај-
мљивање, закуп, набавни споразум или неки 
други начин) кључну опрему за обавање по-
слова, те квалификовано особље да организује 
и руководи одржавањем путева. 

III.2. На основу значаја пута и интен-
зитета саобраћаја на путу, одређују се прио-
ритети за обезбјеђење проходности путева, 
односно путних релација. 
 

III.2.1) На путевима првог приори-
тета не смије бити прекида саобраћаја. 

Локални путни правци I реда су путеви 
који повезују општину Петрово са сусједним 
општинама: 

Назив путног правца  
1. Пут „Карановац  - Грачаница“ 
2. Пут „Сочковац - Грачаница“ од пута 

„Л7 “ до моста на ријеци Спречи 
3. Пут „Какмуж  - Лохиња“ 
4. Пут „Петрово –Ораховица“ 
5. Пут „Порјечина-Миричина“   
6. Пут „Петрово – Порјечина – Крто-

ва“ 
7. Михољданска улица (поред пилане) 
8. Ул. Вељка Вуковића (кроз Ново 

село) 
9. Ул. Тодора Вујасиновића (поред 

Дома здравља) 
„Л-7“  Пут „Добој–Петрово–Манастир 

Св. Николе-Ступари“   одржава   ЈП„ПУТЕВИ 
РС“.  
 

III.2.2) На путевима другог приори-
тета може доћи до прекида саобраћаја само 
у вријеме уклањања сметњи али не дуже од 
6 часова у току 24 часа.  

III.2.2.1. Путевима другог приоритета, 
у смислу зимског одржавања путева, треба 
сматрати локалне путне правце који повезују 
насељена мјеста општине Петрово међусобно, 
као и путне правце од значаја за мјесну заје-
дницу који су  Одлуком о локалним путевима 
и улицама дефинисани као путеви II.реда. и  
III.реда. 
 

Карановац: 
 

Назив путног правца: 
1. Пут „Карановац-Бољанић“: од пута 

„Л7 “ код фарме „Нешковић“ преко пруге – 
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Молитвиште-Спомен плоча до границе са 
општином Добој; 

2. Одвојак пута до мјесног гробља у 
Карановцу; 

3. Пут „Карановац-Бољанић“: од Зад-
ружног дома преко Травњака до границе са 
општином Добој; 

4. Пут „Карановац-Сочковац“ од Ђур-
ковића преко Субашиног потока до циглане  у 
Сочковцу; 

5. Пут кроз насеље Липовац до изласка 
на Молитвиште у Карановцу; 

6. Пут од „Л7“ поред пилане „Прења“ 
преко пруге до изласка на пут за Грабову косу 
и Лијешће; 

7. Пут за Грабову косу; 
8. Пут: Жељезничка станица Карано-

вац- Школа у Карановцу – Лимекс; 
9. Пут од Лимекса, лијевом обалом 

Прење на Главицу. 
 

Сочковац: 
 

Назив путног правца 
1. Пут „Сочковац-Какмуж“ преко Врле 

стране до Бара у Какмужу 
2. Од пута Сочковац-Какмуж, преко 

Кисељака кроз Савановиће за Сариће 
3. Од пута „Л7“ преко пруге до Моли-

твишта у Сочковцу (Брешчић); 
4. Пут у Сочковцу:    Брешчић – „Мала 

ријека“ -  Врановац, Стјепановића сокак 
5. Пут кроз Јовиће према путу за Ка-

рановац  
6. Пут за мјесно гробље „Зарићи“ 
7. Пут у Сочковцу: Брешчић – „Велика 

Ријека“ – Врела; 
8. Пут  за мјесно  гробље  „Поповићи“; 

 

Какмуж 
 

Назив путног правца: 
1. Пут „Баре- Мекиљица“; 
2. Пут од моста код Томића – рас-

кршће Средина – Волујак – Пологовци; 
3. Пут у Какмужу: од пута „Л7 “ – Пје-

скуље – Мрамор – Горњи Поточани до 
мјесног гробља; 

4. Пут кроз Слатине од пута Л7до пута 
Л11; 

5. Пут за Међаш од пута Л11; 
6. Пут у Какмужу: од пута „Л7 “ – “Га-

рави Сокак”; 
7. Жељ. Станица Какмуж– гробље код 

Цркве; 

Петрово 
 

Назив путног правца 
1. Улица 23 августа (према Градња-

монту); 
2. Улица Луке Радојчића (у Новом на-

сељу); 
3. Улица Алушка; 
4. Брђанска улица; 
5. Улица и пут у насељу Студенчина; 
6. Улица и пут у насељу Бисићи; 
7. Улица Колона 15. мај.; 
8. Улица Светосавска (поред Цркве); 
9. Улица Драже Михајловића (Лужа-

њак); 
10. Улица Милоша Обилића (према 

Брђанском гробљу); 
11. Улица Лужанска (према гробљу 

Лужани); 
12. Улица 9. Новембра; 
13. Дио Пута „Петрово –Брезици“. 
 

Порјечина 
 

Назив путног правца: 
1. Пут „Порјечина-Миричина“ од шко-

ле  крај  Деспотовића кроз  Лазаревиће; 
2. Пут за гробље у Порјечини; 
3. Баре-Станишићи; 
4. Молитвиште-Ђукићи; 
5. Мрачај-Недељковићи; 
6. Пут према Бјеланима; 
7. Порјечина -Миричина од чесме до 

моста на ријеци Спречи. 
 

Кртова 
 

Назив путног правца: 
1. У Кртови пут до основне школе; 
2. У Кртови од главног пута за брдо 

Радићи; 
3. У Кртови од главног пута за Јовиће. 

 

Калуђерица 
 

Назив путног правца: 
1. Калуђерица-Јелова Горица-Врела-

Наруци- са огранком за мјесно гробље Ка-
луђерица;  

2. Пут од моста на Пољани десном 
обалом до Цвијановића. 
 

III.2.2.2. У ову групу зимског одр-
жавања улази и чишћење аутобуских и жеље-
зничких стајалишта, трга и паркиралишта. 
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III.2.3) На путевима трећег приори-
тета, проходност се успоставња након пре-
станка падавина, а најкасније у року од 72 
часа. 

Зимско одржавање осталих локалних 
путева и улица проглашених Одлуком о ло-
калним путевима и улицама, биће проведено 
у складу са расположивим средствима. 

Општина ће према расположивим бу-
џетским средствима, грађанима организова-
ним у мјесним заједницама који ће личним 
ангажовањем одржавати путеве, обезбиједити 
материјалну помоћ за одржавање појединих 
путева, а што је предвиђено и чланом 2. Али-
неја 3. Одлуке о локалним путевима и ули-
цама. 
 

III.2.4) На осталим путевима, одно-
сно путним релацијама, проходност саобра-
ћаја се обезбјеђује зависно од потреба и ра-
сположивих капацитета.  

Обзиром на материјално финансијску 
ситуацију, односно немогућност да се у зим-
ском периоду одржавају сви локални и не-
категорисани путеви, приоритет се даје на 
локалне путеве првог и другог приоритета, 
међутим, зависно од ситуације и у хитним 
случајевима (болест, смртни случај и сл), зим-
ско одржавање ће обухватити и неке нека-
тегорисане путеве.  
 

IV-  НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРОГРА-
МА 

 

IV.1. Из буџетских средстава намије-
њених за зимско одржавање путева, Општина 
ће набавити 30 m3 абразивног материјала и 20 
t соли за посипање путева што ће бити усту-
пљено извођачу зимског одржавања путева 
према динамици потрошње.  

Уговор о зимском одржавању путева 
закључује се са извођачем за цијелу зимску  
сезону 2011/2012 . Дио уговора који се односи 
на радове до краја 2011. године финасираће се 
из буџетом планираних средстава за 2011. 
годину, а одржавање путева у новој буџетској 
години биће планирано и финансирано из 
средстава буџета општине за 2012. годину.  

IV.2. Извођач на радовима зимског 
одржавања путева 1. и 2. приоритета мора за-
почети са чишћењем снијега прије него што 
се накупи 7 cm снијега на коловозу и прије 
него што се снијег сабије. 

У случају сусњежице, ледене кише и 
настанка поледице, извођач на радовима одр-
жавања путева мора одмах реаговати са одго-
варајућим начином посипања.  
 IV.3. Зимско одржавање мостова врши-
ће се заједно са чишћењем саобраћајних повр-
шина потребном механизацијом, а за одржа-
вање тротоара, жељезничких стајалишта, 
аутобуских стајалишта, трга и паркиралишта 
гдје просторни услови не дозвољавају при-
ступ и рад механизације, разгртање снијега 
обављаће се  ручно. 

IV.4. О зимском одржавању површина 
испред приватних радњи и простора који су у 
власништву физичких и правних лица, старају 
се власници односно корисници истих. 
 IV.5. Извођачи радова у зимској слу-
жби почињу са зимским одржавањем путева 
кад добију налог (писмени или усмени) од 
одговорног лица из Одјељења надлежног  за 
комуналне послове или без налога кад деб-
љина сњежног покривача достигне висину ве-
ћу од 7 cm.  
 IV.6. О извршењу овог програма  ста-
раће се надлежна одјељења за комуналне пос-
лове и за финансије Административне служ-
бе општине Петрово. 
 V. Правилник ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-122/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

18. 
На основу чалана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Срске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово одржаној дана 
07.10.2011. године, донијела је  
 

П Л А Н  
ЈЕСЕЊЕ СЈЕТВЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2011. ГОДИНИ 
                   

І 
У току јесење сјетве на подручју опш-

тине Петрово у 2011. години планира се заси-
јавање следећих култура: 
 



 
 

ед 
бр. 

КУЛТУРА Засијана површина 
Индивидуални 
сектор (ха) 

Државни  
сектор (ха) 

1. Пшеница 260 1 
2. Јечам 40  
3. Зоб 5  
4. Тритикале 15  
5. Крмно биље 20  
6. Остало 10  

------ Укупно: 350 1 
------ 
 

УКУПНО: 
 

351(ха) 
 

 
  Jесења сјетва у 2011. години на 
подручју општине Петрово планирана је на  
сјетвеној површини од 351 хектара. Једна од 
главних сјетвених озимих култура је пше-
ница, која се планира сијати на површини од 
260ха. Затим се планирају сијати  јечам, зоб, 
тритикале и крмно биље. Ове озиме житарице 
и крмно биље се сију на мањим сјетвеним 
површинама. Све ове наведене културе се 
сију на површинама чији су власници инди-
видуални пољопривредни произвођачи  и који 
ове житарице сију за властите потребе у по-
љопривредној производњи. 

Сматрамо да ће доћи  до повећања 
сјетвених површина у односу на  јесењу 
сјетву 2010. године. Разлози ових очекивања 
су ти да је у периоду љета 2011. године, на  
подручју наше општине била суша, која ће у 
великој мјери утицати на род и квалитет 
кукуруза који ове јесени  треба да се убере, те 
би се довољним засијаним површинама ози-
мих култура у јесењој сјетви 2011. године, 
ублажиле посљедице суше. 

Суша је такође  погодила  читав регион 
и земље у сусједству, тако да  ће на тржишту  
доћи до  поскупљења свих врста житарица, 
сточне хране, брашна, хљеба и осталих осно-
вних животних намирница. 

Овогодишња жетва стрних житарица 
из јесење сјетве 2010. године и прољетне сје-
тве 2011. године, на подручју наше општине 
је на задовољавајућем нивоу из разлога што је 
просјечан принос већи у односу на претходне 
године, квалитет зрна је такође задовољава-
јући. 

Такође још један разлог због којега по-
следњих година наши пољопривредни произ-
вођачи повећавају засијане пољопривредне 
површине је тај што Правилником подстицаја 
за пољопривреду Министарства пољо- 

 
привреде, шумарства и водопривреде Репу-
блике Српске, минимална површина за ост-
варивање подстицаја за засијане површине 
1ха. 

Министарство пољопривреде, шумарс-
тва и водопривреде Републике Српске је у 
прољетној сјетви 2011. године субвенци-
онисало пољопривредне произвођаче за заси-
јане пољопривредне површине. Гдје је подс-
тицај вршен у додјели минералног ђубрива 
НПК 15:15:15 у количини од 250 кг по хек-
тару и дизел горива 100 литара по хектару. 
Субвенционисана цјена за минерално ђубриво 
била је 25%  јефтинија у односу на тржишну, 
односно 0,70 КМ/кг  а 2.25КМ за један  литар 
дизел горива и све на одгођено плаћање или у 
замјену за пшеницу или кукуруз. Ових дана је 
Влада Републике Српске донијела одлуку да 
се  на име суше која је ово љето захватила 
територију Републике Српске и нанијела 
огромне штете и уништила пољопривредне 
усјеве, цијена минералног ђубрива  које су по-
љопривредни произвођачи преузели на име 
прољетне сјетве 2011. године, смањи за још 
15%, тако да је сада субвенционисана  цијена 
минералног ђубрива за 40%, јефтинија у 
односу на тржишну која је била у прољеће 
2011. године. 

Очекујемо да ће Министарство пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Репуб-
лике Српске  донијети одлуку на основу дого-
вора који је постигнут у прољеће 2011. Го-
дине, да се и за јесењу сјетву изврши подјела 
субвенционисаног дизел горива, пољоприв-
редним произвођачима који планирају заси-
јати одговарајуће сјетвене површине озимим 
културама у јесењој сјетви 2011. године. 

Сјетвене површине које се планирају 
засијати а односе се на државни сектор су 
пољопривредне површине власништва ЗЗ “Је-
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динство-Озрен“ у Мјесној заједници Петрово 
а ове површине планира да засије земљо-
радничка задруга „Јединство-Озрен“, Пет-
рово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-123/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

19. 
На основу члана  30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), члана 
5. под ђ. Закона о јавним предузећима (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број 75/04), 
члана 27. став 2. тачке 6. Статута ЈКП. ''Вода'' 
Петрово, Скупштина општине Петрово у уло-
зи Скупштине ЈКП. ''Вода'' са п.о. Петрово, на 
сједници одржаној дана 07.10.2011. године, 
донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА Ј.КП. ''ВОДА''  ПЕТРОВО 
 

1. За чланове Надзорног одбора  Јав-
ног комуналног предузећа ''Вода''  са п.о. Пет-
рово на период од четири године, именовани 
су: Душко Петровић из Петрова и Петар 
Алексић из Какмужа. 

2. Чланови Надзорног одбора између 
себе изабраће  предсједника овог органа. 

3. Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном  гласнику 
општине Петрово''. 

 

Образложење: 
            На јавни конкурс за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' са п.о. 
Петрово, број: 01-103-1/11 расписан у днев-
ном листу ''Фокус'' дана 27.7.2011. године 
пријавила су се два кандидата, Душко Пет-
ровић дипл.ецц. из Петрова и Петар Алексић 
из Какмужа. 
             Поступајући у складу са чланом 10. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03 ) Ко-
мисија за избор и именовање чланова Над-
зорног одбора у ЈКП. ''Вода'' Петрово, на сје-
дници комисије одржане дана  17.8.2011. го-
дине, установила је да су обије пријаве бла-
говремене и потпуне а да оба кандидата ис-

пуњавају све опште и конкурсом тражене по-
себне услове. 
           У складу са чланом 11. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим именовањима  
Републике Српске, Комисија је заказала и са 
оба кандидата одржала интервју, након чега је 
у складу са чланом 12. истог законског 
прописа  предложила ранг листу кандидата 
број: 01-013.3-9/11, рангирајући  Душка Пет-
ровића на позицију број 1, а Петра Алексића 
на позицију број 2. и исту доставила Ску-
пштини на даље разматрање. 
            Како је  претходни поступак проведен 
у свему по закону, односно како не попстоје 
докази да принципи и процедуре утврђени 
напријед наведеним законом нису испош-
товани и да би именовање неког од кандидата 
са листе довело до сукоба интереса, то је у ск-
ладу са чланом 12. став 3. Закона о минис-
тарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број: 25/03) ваљало одлучити 
као у  тачки 1.  диспозитива одлуке. 
          Поука о правном лијеку:  
          Против ове одлуке није допуштена жа-
лба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Добоју, у року 
од 30 дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                           
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-8/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

20. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број: 17/06), а у 
вези са чланом 82. став 2. Пословника Ску-
пштине општине Петрово (''Службени глас-
ник оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 07.10.2011. године, донијела  је 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  СА-
ВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

I 
            Габријела Гојковић из Какмужа, раз-
рјешава се дужности члана Савјета за културу 
и информисање Скупштине општине Петро-
во, због престанка мандата одборника. 
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II 
            Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-9/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

21. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), а у ве-
зи са чланом 56. став 1. Пословника Скупш-
тине општине Петрово (''Службени гласник 
оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 07.10.2011. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

 
I 

            Габријела Гојковић из Какмужа, раз-
рјешава се дужности члана Комисије  за избор 
и именовање Скупштине општине Петрово, 
због престанка мандата одборника. 
 

II 
            Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-10/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

22. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), а у ве-
зи са чланом 67. став 2. Пословника Скупш-
тине општине Петрово (''Службени гласник 
оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 07.10.2011. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  
КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ 

 

I 
            Габријела Гојковић из Какмужа и Бо-
бан Панић из Сочковца, разрјешавају се дуж-
ности чланова Комисије  за питање младих 
Скупштине општине Петрово, због престанка 
мандата одборника. 
 

II 
            Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-11/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

23. 
            На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), а у 
вези са чланом 75.  Пословника Скупштине 
општине Петрово (''Службени гласник опш-
тине Петрово'' број: 10/05, 7/07), Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној дана 
07.10.2011. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  
ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И 

ПРЕДСТАВКЕ 
 
I 

            Габријела Гојковић из Какмужа, раз-
рјешава се дужности члана Одбора за друш-
твени надзор и представке Скупштине опш-
тине Петрово, због престанка мандата одбор-
ника. 
 

II 
            Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-12/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 
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24. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), а у 
вези са чланом 41. став 1. и  82. Пословника 
Скупштине општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07), 
Скупштина општине Петрово на сједници од-
ржаној дана 07.10.2011. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА  САВЈЕТА ЗА 

КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ 
 

Члан 1. 
            У Савјет за културу и информисање 
Скупштине општине Петрово именован је 
Милан  Милотић из Калуђерице – члан. 
 

Члан 2. 
           Именовање из члана 1. ове одлуке врши 
се на вријеме трајања мандата Скупштине оп-
штине Петрово, конституисане након Локал-
них избора одржаних 2008. године. 
 

Члан 3. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-13/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

25. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), а у ве-
зи са чланом 41. став 1. и  56. Пословника 
Скупштине општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број: 10/05, 7/07), 
Скупштина општине Петрово на сједници од-
ржаној дана 07.10.2011. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
 

Члан 1. 
            У Комисију за избор и именовање Ску-
пштине општине Петрово именован је Вука- 

дин Сарафијановић из Петрова – предсједник. 
 

Члан 2. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке вр-
ши се на вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Петрово, конституисане након Лока-
лних избора одржаних 2008. године. 
 

Члан 3. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                           
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-14/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

26. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), а у ве-
зи са чланом 41. став 1. и  67. Пословника 
Скупштине општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07), 
Скупштина општине Петрово на сједници од-
ржаној дана 07.10.2011. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПИТАЊЕ МЛАДИХ 
 

Члан 1. 
            У Комисију за питање младих Скуп-
штине општине Петрово именовани су: 

1. Младен Јелисић из Какмужа – 
предсједник, 

2. Драган Андрић из Карановца – члан. 
 

Члан 2. 
           Именовање из члана 1. ове одлуке вр-
ши се на вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Петрово, конституисане након Лока-
лних избора одржаних 2008. године. 
 

Члан 3. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                               
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-15/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 
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27. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) и члана  
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07) а у 
вези са чланом 41. став 1. и  75. Пословника 
Скупштине општине Петрово (''Службени 
гласник оштине Петрово'' број: 10/05, 7/07), 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 07.10.2011 године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА  ОДБОРА ЗА 
ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ 

 

Члан 1. 
            У Одбор за друштвени надзор и пред-
ставке Скупштине општине Петрово имено-
ван је Јово Николић из Петрова – члан. 
 

Члан 2. 
           Именовање из члана 1. ове одлуке врши 
се на вријеме трајања мандата Скупштине оп-
штине Петрово, конституисане након Локал-
них избора одржаних 2008. године. 
 

Члан 3. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-16/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

28. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а 
након разматрања Информације о стању сти-
пендирања студената на општини Петрово у 
2011. години, Скупштинa општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 07.10.2011. године, 
донијела је следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

  Скупштина општине  Петрово упозна-
ла се са Информацијом о стању стипендирања 
студената на општини Петрово у 2011. Го-

дини, број: 03-30-1-116/11 од 12.09.2011. го-
дине и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-013.2-26/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

29. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања  Информације о раду Пореске 
управе Републике Српске, Подручна јединица 
Петрово у 2010. години, Скупштинa општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 07.10. 
2011. године, донијела је следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

  Скупштина општине  Петрово упозна-
ла се са Информацијом о раду Пореске управе 
Републике Српске, Подручна јединица Петро-
во у 2010. години, и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-013.2-27/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

30. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а 
након разматрања Информације о раду Опш-
тинског спортског савеза „Петрово“ Петрово 
за 2010. годину, Скупштинa општине Петро-
во, на сједници одржаној дана 07.10.2011. го-
дине, донијела је следећи 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине  Петрово упоз-
нала се са Информацијом о раду Општинског 
спортског савеза „Петрово“ Петрово за 2010. 
го-дину, број: 66-83/11 од 16.06.2011. године 
и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-013.2-28/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

31. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а 
након разматрања  Информација Самосталног 
синдиката машиновођа, Синдиката радника  
инфраструктуре Добој и генералног Дирек-
тора, о стању у Жељезницама Републике Ср-
пске а.д. Добој, Скупштинa општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 07.10.2011. године, 
донијела је следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

  Скупштина општине Петрово, прими-
ла је на знање Информацију Самосталног си-
ндиката машиновођа и Синдиката радника  
инфраструктуре Добој, од 13.09.2011. године 
и Информацију генералног Директора, број I-
423402/11 од 05.10.2011. године, о стању у 
Жељезницама Републике Српске а.д. Добој. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-013.2-29/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

 

32. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања Информација Самосталног 
синдиката машиновођа, Синдиката радника  
инфраструктуре Добој и генералног Ди-
ректора, о стању у Жељезницама Републике 
Српске а.д. Добој, Скупштинa општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 07.10.2011. 
године, донијела је следеће 

 
З А К Љ У Ч К Е 

 

I 
  Скупштина општине  Петрово, подр-
жава консолидацију Жељезница Републике 
Српске али не подржава отпуштање из рад-
ног односа радника овог предузећа, јер сматра 
да смањење броја радника није једини начин 
за економско-финансијску консолидацију тог 
предузећа, па предлаже: Управи, Надзорном 
одбору и Скупштини предузећа, да у обзир 
узму друге могућности као што су: повећање 
услуга по врсти и количини, преквалифи-
кација, пензионисање, оснивање предузећа 
кћерки и друге могућности и мјере којима је 
могуће постићи позитивне  резултате  у пос-
ловању. 
 

II 
 Скупштина општине Петрово, противи 
се евентуалном дислоцирању Радних једи-
ница  и опреме из Добоја у друга мјеста, јер 
то не би било из економских разлога, будући 
да се позитивни ефекти пословања у конк-
ретном случају неће постићи промјеном мје-
ста извршавања радних операција, већ по-
већањем квантитета и квалитета рада уз 
истовремено стручно и одговорно  вођење  и 
управљање сваким дијелом процеса рада и 
предузећем у цјелини. 
 

ІІІ 
 Закључци ступају на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављени у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-30/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 
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33. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а 
након разматрања Извјештаја о упису ученика 
у основне школе у школској 2011-2012. Го-
дини са освртом на успјех уценика, стање ка-
дрова и материјални положај школа, на сје-
дници одржаној дана 07.10.2011. године, до-
нијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово, тражи 
од Инспектора рада и заштите на раду и 
Просвјетног инспектора, да сваки у својој об-
ласти надзора, у складу са Законом о инспе-
кцијама Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 113/05, 45/08)  
изврши ванредни инспекцијски преглед – уп-
равни надзор, над примјеном закона, других 
прописа и општих аката из области: радних 
односа, (пријем радника у радни однос, рад-
но-правни статус запослених), остваривања 
васпитно-образовног рада и пословања у Ос-
новној школи „Вук Караџић“ Петрово. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-31/11 
Датум: 10.10.2011.  
___________________________________________________________ 

34. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана 07.09.2011.  године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА ПРОГРАМА УТРОШКА 
НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2011. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
           У Програму утрошка намјенских сред- 

става из буџета општине Петрово у 2011. Го-
дини  („Службени гласник општине Петрово“ 
број 5/11), у поглављу VI. став други, број 
„10.259,28“ мијења се бројем „2.490,49“. 

У истом поглављу иза става другог, до-
даје се нови став трећи, који гласи: 

„Новчана средства у износу од 
7.768,79 КМ, утрошт ће се за уређење рије-
чних корита  на општини Петрово и изградњу 
инфраструктуре ради одводње, у оквиру Рад-
но – интензивног пројекта у општини Петрово 
са Фондом отвореног друштва“. 
 

Члан 2. 
       Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављенa у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-100/11 
Датум: 08.09.2011.  
___________________________________________________________ 

35. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), у вези 
са чланом 2. Закључка Скупштине општине 
Петрово број 01-013.2-15/11 („Службени гла-
сник Општине Петрово“ број 7/11), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 07.09.2011.  године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДНО-ИНТЕНЗИВНОГ 
ПРОЈЕКТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 

Члан 1. 
Општина Петрово у сарадњи са Фон-

дом отвореног друштва БиХ приступа реали-
зацији „Радно-интензивног пројекта у општи-
ни Петрово“. 
 

Члан 2. 
Радно-интезивни пројекат у општини 

Петрово се састији од три подпројекта и то: 
• Уређење игралишта Лужањак, ријеч-

них корита, путних  појасева, и то: 
- Пута Петрово-Порјечина- Кртова; 
- Пута Калуђерица- Ступари у Мјесној 

заједници Калуђерица; 
- Пута Лимекс до молитвишта у Мјес-

ној заједници Карановац, 
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- Уређење Сочковачке ријеке, од пре-
лаза жељезничке пруге до молитвишта у Мје-
сној заједници Сочковац, те остали путни пра-
вци према расположивим средствима. 

• Изградња-реконструкција три локал-
на путна правца у општини Петрово, и то: 

- Асвалтирање пута за гробље Лужани 
у Мјесној заједници Петрово, 

- Насипање пута Горње поље у Мјесној 
заједници Порјечина, 

- Насипање пута Кртовачко поље у 
Мјесној заједници Кртова. 

• Реконструкција котловнице у згради 
општине. 

 

Укупна вриједност пројекта из става 1. 
алинеја прва овог члана је 39.917,64 КМ од 
чега ће општина Петрово финансирати износ 
од 4.269,64 КМ, а остатак средстава од 
35.648,00 КМ обезбиједит ће Фонд отвореног 
друштва.  

Укупна вриједност пројекта из става 1. 
алинеја друга овог члана је 85.739,34 КМ од 
чега ће општина Петрово обезбиједити износ 
од 22.384,34 КМ, МЗ Петрово 9.000,00 КМ, 
МЗ Кртова 5.000,00 КМ, МЗ Порјечина 
1.050,00 КМ а остатак средстава од 48.305,00 
КМ обезбиједит ће Фонд отвореног друштва.  

Укупна вриједност пројекта из става 1. 
алинеја трећа овог члана је 36.339,03 КМ, од 
чега ће општина Петрово обезбиједити износ 
од 2.122,03 КМ, 18.170,00 КМ Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске, а остатак средстава од 
16.047,00 КМ обезбиједит ће Фонд отвореног 
друштва.  

 

Члан 3. 
    Укупно учешће општине у овом проје-

кту у износу од 28.776,01 КМ обезбиједиће се 
реалокацијом средстава са конта 511321- Из-
даци за набавку канцеларијског намјештаја - 
на одговарајућа конта по пројектима из члана 
2. ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-101/11 
Датум: 08.09.2011.  
___________________________________________________________ 

36. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06),члана 
134. Пословника Скупштине општине Пе-
трово («Службени гласник општине Петрово» 
број 10/05 и 7/07), а након разматрања при-
једлога Одлуке о реализацији радно-инте-
зивног пројекта у Босни и Херцеговини, Ску-
пштинa општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана 07.09.2011. године, донијела је 
следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 Скупштина општине тражи од Начел-
ника општине и Општинске административне 
службе да по окончању Радно-интезивног 
пројекта у општини Петрово, сачине и овој 
Скупштини поднесу писану информацију о 
урађеним пословима, утрошеним новчаним 
средствима и ангажованим извршиоцима по 
путним правцима и оствареним радним часо-
вима. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-24/11 
Датум: 08.09.2011.  
___________________________________________________________ 

37. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања Информације о преносу права 
коришћења на покретној војној имовини на 
општину Петрово, Скупштинa општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 07.09.2011. 
године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о преносу права ко-
ришћења на покретној војној имовини на 
општину   Петрово,   број: 02-014-2-278/11  од 
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 06.09.2011. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-25/11 
Датум: 08.09.2011.  
___________________________________________________________ 

38. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово (Службени гласник 
општине Петрово» број 17/06) и члана  48. 
став 1. Закона о буџетском систему Републике 
Српске – Пречишћени текст («Службени гла-
сник Републике Српске» број 54/08, 126/08 и 
92/09), Скупштина општине Петрово на сјед-
ници одржаној дана 07.10.2011. године, дони-
јела је 

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

ШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 
ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06. 2011. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о извршењу буџета општине Пет-
рово за период 01.01. до 30.06.2011. године са 
прегледом  планираних и остварених буџет-
ских средстава и издатака са процентом ост-
варења приказаних у табеларном прегледу 
број 02-014-2-283/11 од 12.09.2011. године ко-
ји је саставни дио ове одлуке. 
  

Члан 2. 
Стање буџета Општине за период из 

члана 1. ове одлуке износи: 
 

 А- Укупна буџетска средства         
                            1.235.141,00 KM 
 Б- Укупна буџетска потрошња  
                                        1.278.664,00 КМ 
 Ц- Мањак прихода у односу на расходе 
(дефицит)                     43.523,00 КМ 
 

Члан 3 
          Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
 

Број: 01-022-121/11 
Датум: 10.10.2011.  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

39. 
             ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД  

               01.01.30.06.2011. ГОДИНЕ 
 

      

Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 
ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕК
С 

(5/4*100
) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

П       Р       И       Х       О        Д           И    

710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.668.180 886.166 53,12 

711000  Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0,00 

 711110 Порез на доходак 0 0 0,00 
 711113 Порез на приходе од  пољоприверде и 

шумарства 
0  0,00 

713000  Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

107.000 89.823 83,95 

 713110 Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

107.000 89.823 83,95 
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 713111 Порез на приходе од  самосталних 
дјелатности 

17.000 6.196 36,45 

 713112 Порез на приходе од самосталних дјелат.у 
паушалном износу 

0 13 #DIV/0! 

 713113 Порез на лична примања 90.000 83.474 92,75 
 713114 Порез на лична примања лица самостално 

обављају привр и проф дјел 
0 140 #DIV/0! 

714000   Порези на имовину 31.000 26.000 83,87 
 714111 Порез на имовину 25.000 13.455 53,82 
 714211 Порез на наслеђе и поклоне 1.000 128 12,80 
 714311 Порез на пренос непокретности и права 5.000 12.417 248,34 

715000  Порез на промет производа и услуга 550 254 46,18 
715100  Порез на промет производа 400 254 63,50 

 715110 Прходи од пореза на промет произовда и 
услуга 

400 254 63,50 

715200  Порез на промет услуга 150 0 0,00 
 715210 Општи порез на промет услуга по општој 

стопи 
150  0,00 

717100  Индиректни порези дозначени од УИО 1.529.630 769.789 50,33 

 717111 Приходи од индиректних пореза 1.529.630 769.789 50,33 
719000  Остали порези 0 300 #DIV/0! 

 719100 Остали порези 0 300 #DIV/0! 
 719113 Порез на добитке од игара на срећу 0 300 #DIV/0! 

720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 360.450 98.322 27,28 

721000  Приходи од предузет.активности и 
имовине и прих.од позитив. курсних 
разлика 

53.150 10.971 20,64 

 721200 Остали приходи од имовине 53.150 10.953 20,61 
 721210 Остали приходи од финансијске и  

нематеријалне имовине буџета, 
корисника буџета и општина 

150 0 0,00 

 721213 Приходи од камате на средства корисника 
буџета општине, укључена у депозит 
пословне банке 

150  0,00 

 721220 Приходи од земљишне ренте и 
изнајмљив.корисника буџета и општине 

53.000 10.953 20,67 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката 
општине 

18.000 3.712 20,62 

 721223 Приход од ренте 35.000 7.241 20,69 
 721300 Приходи од камата на готовину и 

готовинске еквиваленте 
0 18 #DIV/0! 

 721311 Приход од камата на новчана средства на 
редовним трезорским ралунима 

0 17 #DIV/0! 

 721312 Приход од камата на новчана средства на 
намјенским трезорским ралунима 

0 1 #DIV/0! 

722000  НАКН.И ТАКСЕ И ПРИХ.ОД ПРУЖ. 
ЈАВНИХ УСЛУГА 

263.800 65.984 25,01 

 722120 Општинске администр. таксе 35.000 12.368 35,34 
 722121 Општинске административне таксе 35.000 12.368 35,34 
 722310 Локалне комуналне таксе 46.500 31.604 67,97 
 722312 Комунална такса на фирму 45.000 30.456 67,68 
 722314 Комунал. таксе за кориштење простора на 

јавним површинама или  испред 
послов.простора у послов. свр. 

1.200 948 79,00 
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 722316 Комуналне таксе за приређ.музич.прогр.у 
угост.објет. 

300 200 66,67 

722400  Накнаде по разним основама 181.500 21.967 12,10 
 722410 Накнада за кориштење 

грђевинск.земљишта 
7.500 2.169 28,92 

 722412 Накнада за кориштење грађевинског 
земљишта 

7.500 2.169 28,92 

 722420 Накнаде за путеве и кориштење 
сировина 

46.000 12.404 26,97 

 722424 Накнада за кориштење минералних 
сировина 

35.000 11.984 34,24 

 722425 Накнаде за промјену намјене 
пољ.земљишта 

11.000 420 3,82 

 722430 Накнаде за кориштење шума 109.000 0 0,00 
 722435 Сред. за репрод. шума оствар. продајом 

мшумс.сортим. 
109.000  0,00 

722440  Накнаде за кориштење воде 13.000 5.581 42,93 
 722440 Накнаде за кориштење воде 13.000 5.581 42,93 

722460  Накнаде за реализацију посебних мјера 
заштите од пожара 

6.000 1.813 30,22 

 722467 Накнаде за реализацију посебних мјера 
заштите од пожара 

6.000 1.813 30,22 

722520  Приходи општинских органа 0 0 0,00 
 722521 Приходи општинских органа управе 

(решења, излазак комисије, МУ...) 
0 0 0,00 

722590  Остали приходи од пружања јавних 
услуга 

800 45 5,63 

 722591 Остали приходи од пружања јавних услуга 
(СПП) 

800 45 5,63 

723000  НОВЧАНЕ КАЗНЕ 500 50 10,00 
 723120 Општинске новчане казне 500 50 10,00 
 723121 Новчане казне изречене у 

прекрш.поступку  за прекрш. прописане 
актом СO, као и одузета имовин.корист у 
том поступку 

500 50 10,00 

729000  ОСТАЛИ ОПШТИНСКИ НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

43.000 21.317 49,57 

 729100 Остали  општински непорески приходи 43.000 21.317 49,57 

 729124 Остали општински приходи    ( струја, 
гријање, чишћење - корисника закупа...) 

13.000 5.806 44,66 

 729124 Приходи од Завода за запошљавање за 
суфинансирање приправничког стажа ВСС 

30.000 15.511 51,70 

730000  ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ 125.000 168.675 134,94 
 731110 Грантови из иностранства 125.000 148.012 118,41 
 731112 Текући грантови од међународних 

организација ( ГТЗ ) 
0 5.000 #DIV/0! 

 731122 ГАП 125.000 99.512 79,61 
 731122 МДП 0 43.500 #DIV/0! 
 731210 Грантови из земље 0 20.663 #DIV/0! 
 731212 Текући грантови физичкух лица у земљи 

(ФОД) 
0 2.633 #DIV/0! 

 731219 Остали текући грантови из земље 0 18.030 #DIV/0! 
781300  Трансфери јединицама локалне 

самоуправе 
103.270 31.019 30,04 

 781311 Трансфери јединицама локалне 
самоуправе за подршку буџету 

103.270 31.019 30,04 
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810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 294.500 10.000 3,40 
811000  ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 

ИМОВИНУ 
234.500 10.000 4,26 

 811100 Прилив од продаје грађевински објеката  225.500 0 0,00 

 811123 Прилив од продаје грађевински објеката - 
пословни простори Дома културе 

225.500  0,00 

 811200 Примици за постројења и опрему 9.000 10.000 111,11 
 811211 Прилив од продаје путничких возила 9.000 10.000 111,11 

813000  ПРИМИЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ 
СТАЛНУ ИМОВИНУ 

60.000 0 0,00 

 813100 Капиталне помоћи од невладиних 
извора 

60.000 0 0,00 

 813113 Прилив од продаје земљишта 60.000  0,00 
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  2.551.400 1.194.182 46,80 

      
ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА-ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД   

720000  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.500 3.250 50,00 
 722511 Приходи од јавног фонда дјечије заштите 

Бијељина 
0  #DIV/0! 

 729124 Остали приходи 6.500 3.250 50,00 
730000  ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ 950 7.201 758,00 

 731112 Текући грантови од међународних 
организација 

0 7.110 #DIV/0! 

 731211 Текући грантови од правних лица у земљи 950 91 9,58 

  Приходи Центра за социјални рад 7.450 10.451 140,28 
      

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ   
722500  Остали приходи од пружања јавних 

услуга 
6.520 0 0,00 

 722591 Остали приходи  6.520  0,00 
729000  Остали непорески приходи 1.000 490 49,00 

 729124 Остали приходи  1.000 490 49,00 
731200  Помоћ од осталих нивоа 2.000 0 0,00 

 731226 Помоћ од осталих физичких и правних 
лица 

2.000  0,00 

  УКУПНО 9.520 490 5,15 
      

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА  
721300  Приходи од камата на готовину и 

готовинске еквиваленте 
0 12 #DIV/0! 

 721312 Приходи од камата на новчана средства 
на намјенским рачунима 

0 12 #DIV/0! 

731200  грантови из земље 0 30.000 #DIV/0! 
 731221 Капитални грантови од правних лица у 

земљи 
0 30.000 #DIV/0! 

  УКУПНО ВАТРОГАСНА 0 30.012 #DIV/0! 
      

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - ОПШТИНСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
722300  Комуналне накнаде и таксе 0 6 #DIV/0! 

 722321 Боравишна такса 0 6 #DIV/0! 
729000  Остали непорески приходи 2.000 0 0,00 

 729124 Остали приходи  2.000  0,00 
730000  Текуће помоћи  0 0,00 

 731213 Помоћ од Републике - остало   0,00 
  УКУПНО ТУРИСТИЧКА 2.000 6 0,28 
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ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА   
722500  Приходи од пружања јавних услуга 0 0 #DIV/0! 

 722591 Остали приходи од пружања јавних услуга 0 0 #DIV/0! 

      

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - СШЦ    
722500  Приходи од пружања јавних услуга 3.000 0 0,00 

 722591 Остали приходи од пружања јавних сулуга 3.000  0,00 

      
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА 
2.573.370 1.235.141 48,00 

      

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 2.573.370 1.235.141 48,00 

Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 
ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   
И 

  

00380130 АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА    
ТЕКУЋИ РАСХОДИ     

411000  РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 667.320 366.615 54,94 
411100  Расходи за бруто плате 577.150 330.041 57,18 

 411111 Расходи за основну плату 360.000 179.647 49,90 
 411112 Расходи за плате приправника 26.500 19.119 72,15 
 411191 Расходи за порезе на плату 19.250 22.155 115,09 
 411192 Расходи за допринос за ПИО 95.100 59.520 62,59 
 411195 Расходи за доприносе за здравствено 

исигурање 
64.400 41.333 64,18 

 411197 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

3.800 3.307 87,03 

 411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 8.100 4.960 61,23 

411200  Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 

90.170 36.574 40,56 

 411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и 
са посла 

34.000 15.438 45,41 

 411221 Расходи за накнаде за топли оброк  35.000 17.942 51,26 
 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 13.500  0,00 
 411231 Расходи за отпремнине 0 1.586 #DIV/0! 
 411236 Расходи за новчане помоћи у случају 

смрти члана уже породице 
0 1.608 #DIV/0! 

 411291 Расходи за порезе на накнаде 1.180  0,00 
 411292 Расходи за допринос за ПИО 3.600  0,00 
 411295 Расходи за доприносе за здравствено 

исигурање 
2.440  0,00 

 411297 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

150  0,00 

 411298 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 300  0,00 

412000  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 
РОБА И УСЛУГА 

264.640 143.886 54,37 

412100  Расходи по основу закупа 2.000 1.049 52,45 
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 412100 Расходи по основу закупа 2.000 1.049 52,45 
412200  Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

53.300 30.097 56,47 

 412211 Расходи по основу утрошка електричне 
енергије 

12.000 5.831 48,59 

 412214 Расходи по основу утрошка угља 9.000 7.455 82,83 
 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 0 843 #DIV/0! 
 412221 Расходи за услуге водовода и 

канализације 
1.500 524 34,93 

 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 1.500 820 54,67 
 412223 Расходи за услуге дератизације 2.500 1.755 70,20 
 412224 Расходи за услуге одржавања чистоће 3.000 2.730 91,00 
 412224 Расходи за услуге одржавања чистоће 

(Април мјесец чистоће) 
500 576 115,20 

 412229 Расход за остале комуналне таксе и 
услуге 

50  0,00 

 412231 Расходи за улуге кориштења фиксног 
телефона 

7.800 3.197 40,99 

 412232 Расходи за услуге кориштења мобилног 
телефона 

500 180 36,00 

 412233 Расходи за услуге кориштења интернета 3.360 1.685 50,15 

 412233 Расходи за услуге кориштења интернета - 
конекција са Мин. финансија 

2.600 1.220 46,92 

 412234 Расходи за поштанске услуге 5.400 1.939 35,91 
 412235 Расходи за РТВ претплату 90 42 46,67 
 412249 Расходи за услуге превоза 3.500 1.300 37,14 

412300  Расходи за режијски материјал 14.690 13.324 90,70 
 412310 Расходи за канцеларијски материјал 11.600 10.212 88,03 
 412311 Расходи за компјутерски материјал 5.000 6.021 120,42 
 412312 Расходи за образце и папир 4.500 1.580 35,11 
 412313 Расходи за регистраторе, фасцикле и 

омоте 
700 683 97,57 

 412314 Расходи за канцеларијска помагала 400 80 20,00 
 412319 Расходи за остали канцеларијски 

материјал 
1.000 1.848 184,80 

 412320 Расходи за материјал за одржавање 
чистоће 

1.500 1.062 70,80 

 412321 Расходи за хемијски материјал за 
одржавање чистоће 

500 253 50,60 

 412322 Расходи за помагала за одржавање 
чистоће 

500 128 25,60 

 412329 Расходи за остали материјал за 
одржавање чистоће 

500 681 136,20 

 412330 Расходи за стручну литературу, 
часописе и дневну штампу 

1.590 1.520 95,60 

 412331 Расходи за дневну штампу 240 84 35,00 
 412332 Расходи за службена гласила 750 732 97,60 
 412333 Расходи за стручне часописе 300 24 8,00 
 412334 Расходи за књиге 0 680 #DIV/0! 
 412339 Расходи за осталу стручну литературу 300  0,00 
 412390 Расходи за остали режијски материјал 0 530 #DIV/0! 

 412399 Расходи за остали режијски материјал 0 530 #DIV/0! 
412400  Расходи за материјал за посебне 

намјене 
0 0 0,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0  0,00 
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412500  Расходи за текуће одржавање 37.600 26.352 70,09 
 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 12.000 1.715 14,29 
 412520 Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката  
22.000 19.676 89,44 

 412520 Расходи за текуће одржавање -насипање 
пута у Порјечини и Кртови (ФОД) 

0  #DIV/0! 

 412530 Расходи за текуеће одржавање опреме 3.600 4.077 113,25 
 412590 Расходи за остало текуће одржавање 0 884 #DIV/0! 

412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

15.950 6.900 43,26 

 412610 Расходи по основу путовања и 
смјештаја у земљи 

3.650 1.987 54,44 

 412611 Расходи по основу дневнице за службена 
путовања у земљи 

3.000 1.275 42,50 

 412612 Расходи по основу смештаја и хране на 
слжбеним путовањима у земљи 

100  0,00 

 412614 Расходи по основу превоза личним 
возилима на службеном путовању у 
земљи 

500 600 120,00 

 412619 Остали расходи по основу службених 
путовања у земљи 

50 112 224,00 

 412620 Расходи по основу путовања и 
смјештаја у иностранству 

800 78 9,75 

 412621 Расходи по основу дневница за службена 
путовања иностранству 

700 78 11,14 

 412622 Расходи по основу смјештаја и хране на службеним путовањима у 
иностранству 

0,00 

 412624 Расходи по основу превоза личним возилима на службеном путовању у 
иностранству 

0,00 

 412629 Остали расходи по основу службених 
путовања у иностранству 

100  0,00 

 412630 Расходи по основу утрошка горива 11.500 4.835 42,04 
 412631 Расходи по основу утрошка бензина 2.500 810 32,40 
 412632 Расходи по основу утрошка нафте и 

нафтних деривата 
9.000 4.025 44,72 

 412639 Остали расходи по основу утрошка горива   0,00 

412700  Расходи за стручне услуге 53.600 16.073 29,99 
 412710 Расходи за услуге финансијског 

посредовања 
2.000 1.637 81,85 

 412712 Расходи за услуге платног промета - банке 2.000 1.637 81,85 

 412713 Расходи за услуге конверзије   0,00 
 412720 Расходи за услуге осигурања 2.700 2.413 89,37 
 412721 Расходи за осигурање возила 1.300 1.851 142,38 
 412723 Расходи за осигурање имовине 800  0,00 
 412725 Расходи за осигурање запослених 600 562 93,67 
 412729 Расходи за остале услуге осигурања   0,00 
 412730 Расходи за услуге информисања и 

медија 
7.500 5.068 67,57 

 412731 Расходи за услуге штампања, графичке 
обраде, копирања, увезивања и сл. 

3.500 2.947 84,20 

 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, 
огласа и информативних текстова 

500 717 143,40 

 412739 Расходи за остале услуге информисања и 
медија 

3.500 1.404 40,11 
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 412750 Расходи за правне и административне 
услуге 

12.000 128 1,07 

 412751 Расходи за адвокатске услуге 1.000  0,00 
 412752 Расходи за услуге нотара 1.000  0,00 
 412755 Расходи за геодетско-катастарске услуге 10.000 128 1,28 

 412759 Расходи за остале правне и административне услуге  0,00 

 412770 Расходи за компјутерске услуге 2.400 2.260 94,17 
 412771 Расходи за услуге одржавања 

рачунарских програма 
500 826 165,20 

 412772 Расходи за услуге одржавања рачунара и биро опреме  0,00 

 412773 Расходи за трошкове одржавања лиценци 1.900 1.234 64,95 

 412779 Расходи за остале компјутерске услуге  200 0,00 
 412790 Расходи за остале стручне услуге 27.000 4.567 16,91 
 412790 Расходи за остале стручне услуге 27.000 4.567 16,91 

412800  Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 

32.000 18.547 57,96 

 412811 Расходи за услуге одржавања зелених 
површина  

0 44 #DIV/0! 

 412812 Расходи за услуге зимске службе 8.000 6.533 81,66 
 412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина  0,00 

 412814 Расходи по основу утрошка електричне 
расвјете на јавним површинама 

24.000 11.970 49,88 

 412819 Расходи за остале услуге одржавања јавних површина  0,00 
412900  Остали непоменути расходи 55.500 31.544 56,84 

 412921 Расходи по основу уплата за стручне 
испите за запослене 

0  0,00 

 412922 Расходи по основу котизација за 
семинаре, савјетовања и симпозије 

1.500 190 12,67 

 412929 Услуге стручног образовања 0  0,00 
 412933 Расходи за бруто накнаде члановима 

управних и надзорних одбора 
0 1.504 #DIV/0! 

 412934 Расходи за бруто накнаде члановима 
комисија и радних група 

0 7.377 #DIV/0! 

 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о 
дјелу 

0 182 #DIV/0! 

 412938 Расходи за бруто накнаде за привремене 
и повремене послове 

0 2.387 #DIV/0! 

 412941 Расходи по основу репрезентације у 
земљи 

10.000 3.923 39,23 

 412943 Расходи по основу организације пријема, 
манифестација (слава Општине, избор 
спортисте године) и сл. 

9.000 1.011 11,23 

 412944 Расходи за поклоне 0 391 #DIV/0! 
 412950 Расходи по судским рјешењима   0,00 
 412972 Расходи по основу доприноса за 

професионалну рехабилитацију инвалида 
4.000 2.235 55,88 

 412973 Расходи за таксе и накнаде за 
регистрацију возила 

0 343 #DIV/0! 

 412979 Расходи по основу осталих доприноса, 
јавнох такси и накнада на терет 
послодавца 

0 1.174 #DIV/0! 

 412992 Расходи по основу чланарина (СРР РС и 
СОГ ) 

0 60 #DIV/0! 
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 412999 Средства за функционисање ПГС 3.000 1.000 33,33 
 412999 Омладински парламет 3.000 1.694 56,47 
 412999 Остали непоменути расходи 25.000 8.073 32,29 

413000  РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

300 194 64,67 

 413910 Расходи по основу затезних камата 300 194 64,67 
414000  СУБВЕНЦИЈЕ 22.500 17.402 77,34 

 414129 Субвенција јавним нефинансијским 
субјектима - ЈКП Комунал 

0 6.652 #DIV/0! 

 414129 Субвенција јавним нефинансијским 
субјектима - Дом здравља 

12.000 6.000 50,00 

 414142 Субвенције нефинансијским субјектима - 
Мартић Бус 

10.500 4.750 45,24 

415000  ГРАНТОВИ 149.060 109.697 73,59 
 415210 Текући грантови непрофитним 

организацијама 
129.060 86.567 67,08 

 415222 Teкући грантови-ЈКП "Комунал" 0  #DIV/0! 
 415222 Текући грантови  - ЈКП Вода 0 3.000 #DIV/0! 
 415229 Остали текући грантови - Терме Озрен 0 130 #DIV/0! 
 415233 Капитални грантови - ПД Озрен Краљица 

883 (ФОД) 
0  #DIV/0! 

 415234 Капитални грантови - Манастир Св. 
Никола  

5.000 5.000 100,00 

 415234 Црквена општина Сочковац 10.000 10.000 100,00 
 415234 Црквена општина Петрово 5.000 5.000 100,00 
 415235 Општинсака борачка организација 0  #DIV/0! 

416000  ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

74.000 44.715 60,43 

 416122 Помоћ у додатним правима борачких 
категорија 

10.000 10.000 100,00 

 416124 Стипендије 8.000 2.100 26,25 
 416124 Помоћ првачићима 300  0,00 
 416124 Превоз Сижје 5.000 5.000 100,00 
 416126 Помоћ вишечланим породицама  4.000 4.500 112,50 
 416127 Помоћ пензионерима за здравствену 

заштиту 
36.000 18.000 50,00 

 416129 Субвенција за одвоз смећа одређеним 
категоријама становништва 

1.500 1.143 76,20 

 416129 Дјеца без оба родитеља 1.200  0,00 
 416129 Остале текуће дознаке 8.000 3.972 49,65 
  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 21.392  0,00 

УКУПНО ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 1.199.212 682.509 56,91 

511000  ИЗДАЦИ ЗА СТАЛНУ ИМОВИНУ 495.985 218.066 43,97 
511100  Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката 
226.985 82.477 36,34 

 511123 Издаци за изградњу и прибављање 
објеката обарзовних и научних 
институција 

226.985 80.759 35,58 

 511131 Издаци за изградњу пута ( лужанско 
гробље)-ФОД 

0  #DIV/0! 

 511133 Издаци за изградњу и прибављање тунела 
и мостова 

0 1.718 #DIV/0! 

511200  Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 

125.000 53.619 42,90 

 511291 Реконструкција изворишта и цјевовода у 
Волијаку 

125.000 53.619 42,90 
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511300  Издаци за набавку постројења и опреме 144.000 39.328 27,31 

 511311 Издаци за набавку моторних возила 34.000 32.780 96,41 
 511321 Издаци за набавку канцеларијског 

намјештаја 
110.000  0,00 

 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме 0 6.091 #DIV/0! 
 511341 Издаци за набавку опреме за гријање, 

вентилацију и хлађење 
0  #DIV/0! 

 511375 Издаци за набавку комуналне опреме 0 367 0,00 
 511382 Издаци за набавку алата 0 90 #DIV/0! 

511700  Издаци за нематеријалну произвеедену 
имовину 

0 42.642 #DIV/0! 

 511712 Издаци за рачунарске програме 0 42.642 #DIV/0! 
513100  Издаци за прибављање  земљишта 0 0 0,00 

 513113 Издаци за прибављање осталог грађевинског земљишта 0,00 

513700  Издаци за осталу нематеријалну 
непроизведену имовину 

80.000 5.898 7,37 

 513718 Измјена и допуна урбанистичког плана 0 5.898 #DIV/0! 
 513718 Просторни план 55.000  0,00 
 513718 Пројектна документација 25.000  0,00 

УКУПНО  АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 1.775.197 906.473 51,06 

ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА 

  

Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 
ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 
 

415200 
   

129.060 
 

86.567 
 

67,08 
 415211 Дотација политичким партијама 3.400  0,00 
 415212 ООЦК Петрово 17.600 14.447 82,09 
 415212 КСС «Св. Ирина» Какмуж 500 1.000 200,00 
 415212 КСС «Милосрђе» Сочковац 500 250 50,00 
 415212 КСС "Марија Магдалина" Петрово 500 500 100,00 
 415212 Удружење за помоћ дјеци са посебним 

птребама 
0 1.440 #DIV/0! 

 415213 Општински спортски савез Петрово 68.000 45.489 66,90 
 415213 Општински спортски савез - Васкршњи 

крос и Планинарски маратон 
3.000 3.000 100,00 

 415213 Одред извиђача «Св» Никола 500  0,00 
 415213 Светосавска омладинска заједница 500 500 100,00 
 415213 Ловачко друштво «Озрен» 500 317 63,40 
 415213 ФК Озрен 0  #DIV/0! 
 415213 Школа фудбала 0 2.040 #DIV/0! 
 415213 Карате секција 0  #DIV/0! 
 415214 Вјерске организације   0,00 
 415215 Општинска борачка организација 9.000 5.674 63,04 
 415215 Удружење РВИ 3.000 1.250 41,67 
 415215 СУБНОР 100  0,00 
 415217 ОШ «Вук Караџић» Петрово 1.500 1.500 100,00 
 415217 ОШ «Свети Сава» Какмуж 1.500 972 64,80 
 415217 САКУД 11.260 4.386 38,95 
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 415219 Синдикална организација 
Административне службе 

1.800 1.800 100,00 

 415219 Удружење пчелара Петрово 300  0,00 
 415219 Полицијска станица Петрово 300 103 34,33 
 415219 Удржење пензионера 2.000 1.000 50,00 
 415219 ОЗ Петрово 300 150 50,00 
 415219 Остале непоменуте организације 3.000 749 24,97 

Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 
ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

 
Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   

А  С   Х   О   Д   И 

   

00380110 С У К П Ш Т И Н А    О П Ш Т И Н Е     
411000  РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 72.505 42.505 58,62 
411100  Расходи за бруто плате  71.090 42.505 59,79 

 411111 Расходи за основну плату 46.100 25.630 55,60 
 411191 Расход за порез на плату 3.230 2.848 88,17 
 411192 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
12.090 7.651 63,28 

 411195 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

8.170 5.313 65,03 

 411197 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

500 425 85,00 

 411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 1.000 638 63,80 

411200  Расходи за бруто накнаде трошкова  и 
осталих личних примања запослених 

1.415 0 0,00 

 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 900  0,00 
 411291 Расход за порез на накнаде 80  0,00 
 411292 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
240  0,00 

 411295 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

165  0,00 

 411297 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

10  0,00 

 411298 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 20  0,00 
412000  Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
119.380 58.776 49,23 

412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

500 0 0,00 

 412611 Расходи по основу дневница за службена 
путовања по у земљи 

500  0,00 

412900  Остали непоменути расходи 118.880 58.776 49,44 
 412934 Расход за бруто накнаде члановима комисија и радних група 0,00 

 412934 Накнаде комисијама СО-е 7.400 4.019 54,31 
 412934 Накнаде ОИК 5.080 3.853 75,85 
 412935 Расходи за бруто накнаде скупштинским 

посланицима и одборницима 
106.400 50.904 47,84 

 
УКУПНО ПОТРОШ.ЈЕДИНИЦА 00380110 

 
191.885 

 
101.281 

 
52,78 
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Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 
ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   
А  С   Х   О   Д   И 

   

00380190  ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА    
413000  КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ 43.800 23.018 52,55 

 413300 Расходи на примљене зајмове 43.800 23.018 52,55 
621000  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 203.300 83.184 40,92 
621340  Издаци за отплату главнице зајмова 

примљених од домаћих фина. субј 
(осим јавних) 

153.300 75.610 49,32 

 621341 Издаци за отплату главницезајмова 
примљених од банака 

153.300 75.610 49,32 

621900  Издаци за отплату осталих дугова 50.000 7.574 15,15 
 621921 Издаци за отплату неизмирених обавеза 

из ранијих година 
50.000 7.574 15,15 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380190 247.100 106.202 42,98 
Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 

ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   
И 

  

00380300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    
411000  РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 53.500 24.326 45,47 
411100  Расходи за бруто плате 48.300 23.171 47,97 

 411111 Расход за основну плату 31.550 12.294 38,97 
 411122 Расходи за накнаде плата за вријеме 

боловања 
0 1.678 #DIV/0! 

 411191 Расход за порез на плату  1.970 1.553 78,83 
 411192 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
8.210 4.171 50,80 

 411195 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

5.554 2.896 52,14 

 411197 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

339 231 68,14 

 411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 677 348 51,40 
411200  Расходи за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 
5.200 1.155 22,21 

 411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и 
са посла 

3.100 1.155 37,26 

 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 900  0,00 
 411249 Накнада за привремене и повремене 

послове 
500  0,00 

 411290 Расходи за порезе и доприносе на лична 
примања 

700  0,00 

412000  Расходи по основу кориштења роба и 
услуга 

64.500 10.398 16,12 
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412200  Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

2.200 1.271 57,77 

 412230 Расходи за комуналне и комуникационе 
услуге 

2.200 1.271 57,77 

412300  Расход за режијски материјал 1.200 389 32,42 
 412310 Расходи за канцеларијски материјал 1.200 389 32,42 

412500  Расходи за текуће одржавање 1.100 376 34,18 
 412500 Расходи за текуће одржавање 1.100 376 34,18 

412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

1.700 527 31,00 

 412610 Остали расходи по основу службених 
путовања у земљи 

500 132 26,40 

 412631 Расходи по основу утрошка бензина 1.200 395 32,92 
412700  Расходи по основу осигурања 58.100 384 0,66 

 412712 Расходи за услуге платног промета 0 42 #DIV/0! 
 412725 Расходи за осигурање запослених 900 342 38,00 
 412790 Расходи за остале стр.услуге 57.200  0,00 

412900  Остали непоменути расходи 200 7.451 3725,50 
 412933 Расходи за бруто накнаде члановима 

управних и надзорних одбора 
200 100 50,00 

 412937 Расх.за бр.нак.по уговору о дјелу 0  #DIV/0! 
 412938 Расходи за бруто нанаде за привремене и 

повремене послове 
0 6.464 #DIV/0! 

 412941 Расходи по основу репрезентације у 
земљи 

0 687 #DIV/0! 

 412979 Расходи по основу јавних такса и накнада 0 200 #DIV/0! 

413300  Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 

0 0 0,00 

 413329 Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих јавних 
финансијских субејката 

0,00 

416000  Дознаке на име социјалне заштите која 
се исплаћује из буџета Општине 

87.000 66.564 76,51 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине 

87.000 32.287 37,11 

 416111 Стална новчана помоћ која се исплаћује 
штићеницима установа социјалне заштите 

0 7.555 #DIV/0! 

 416112 Дознака за помоћ и његу другог лица који 
се исплаћује штићеницима установа 
социјалне заштите 

15.000 23.616 157,44 

 416114 Једнократна новчана помоћ која се 
исплаћује штићеницима установе 
социјалне заштите 

72.000 766 1,06 

 416119 Остале текуће дознаке штићеницима 
установа социјалне заштите 

0 350 #DIV/0! 

 416200 Дознаке другим институцијама 
обавезног социјалног осигурања које се 
исплаћује из буџета општине 

0 8.113 #DIV/0! 

 416211 Намјенска издвајања за здравствено 
осигурање штићеника установа соц з. 

0 8.113 #DIV/0! 

 416300 Дознаке прожаоцима услуга социјалне 
заштите које се исплаћују од стране 
установа соц заштите 

0 26.164 #DIV/0! 

 416313 Дознаке установама соц зашт за смјештај 0 24.754 #DIV/0! 

 416319 Остале дознаке пружаоцима услуга соц 
зашт 

0 1.410 #DIV/0! 
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УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380300 205.000 101.288 49,41 
Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 

ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д    П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д 
И 

  

00380500 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ    
411000  Плате и накнаде трошкова запослених 31.570 14.288 45,26 

411100  Бруто плате и накнаде  29.420 13.808 46,93 
 411111 Расход за основну плату 19.500 8.349 42,82 
 411191 Расход за порез на плату  840 903 107,50 
 411192 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
4.950 2.485 50,20 

 411195 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

3.450 1.726 50,03 

 411197 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

250 138 55,20 

 411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 430 207 48,14 

411200  Расходи за бруто накнаде трошкова  и 
осталих личних примања запослених 

2.150 480 22,33 

 411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и 
са посла 

960 480 50,00 

 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 750  0,00 
 411291 Расход за порез 70  0,00 
 411292 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
200  0,00 

 411295 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

140  0,00 

 411297 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

10  0,00 

 411298 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 20  0,00 

412000  Расходи по основу кориштења роба и 
услуга 

11.980 9.363 78,16 

412200  Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

1.810 716 39,56 

 412230 Расходи за комуникационе услуге 
(телефон, интернет) 

1.810 716 39,56 

412300  Расход за режијски материјал 300 143 47,67 
 412300 Расходи за режијски материјал 300 143 47,67 

412500  Расходи за текуће одржавање 1.100 118 10,73 
 412500 Расходи за текуће одржавање 1.100 118 10,73 

412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

670 228 34,03 

 412610 Расходи по основу службених путовања у 
земљи 

500 228 45,60 

 412620 Расходи по основу службениџ путовања у 
иностранству 

170  0,00 

412700  Расходи по основу осигурања 8.100 79 0,98 
 412725 Расходи за осигурање запослених 100 79 79,00 
 412799 Расходи за остале стручне услуге 8.000  0,00 

412900  Остали непоменути расходи 0 8.079 #DIV/0! 
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 412933 Расходи за бруто накнаде члановима 
управних и надзорних одбора 

0 149 #DIV/0! 

 412938 Расходи за бруто накнаде за привремене 
и повремене послове 

0 5.356 #DIV/0! 

 412941 Расходи по основу репрезентације 0 224 #DIV/0! 
 412979 Расходи по основу осталих доприноса, 

јавних такси и накнада на терет 
послодавца 

0 350 #DIV/0! 

 412999 Остали непоменути расходи 0 2.000 #DIV/0! 
511300  Расходи за набавку опреме 0 0 #DIV/0! 

 511300 Расходи за набавку опреме 0  #DIV/0! 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380500 43.550 23.651 54,31 
Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 

ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   
И 

  

00380600  ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА    
411000  Плате и накнаде трошкова запослених 20.608 9.518 46,19 
411100  Бруто плате и накнаде  19.333 9.191 47,54 

 411111 Расход за основну плату 12.360 5.542 44,84 
 411191 Расход за порез на плату  1.053 616 58,50 
 411192 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
3.290 1.654 50,27 

 411195 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

2.225 1.149 51,64 

 411197 Расходи за доприносе за осиг од незап 135 92 68,15 
 411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 270 138 51,11 

411200  Расходи за бруто накнаде трошкова  и 
осталих личних примања запослених 

1.275 327 25,65 

 411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и 
са посла 

795 327 41,13 

 411212 Расходи за регрес за годишњи одмор 300  0,00 
 411291 Расход за порез 30  0,00 
 411292 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
80  0,00 

 411295 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

55  0,00 

 411297 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

5  0,00 

 411298 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 10  0,00 

412000  Расходи по основу кориштења роба и 
услуга 

14.960 3.281 21,93 

412100  Расходи по основу закупа 100 0 0,00 
 412100 Расходи по основу закупа 100  0,00 

412200  Расходи по основу утрошка енерг, 
комунал, комуникац и транспортних усл 

280 42 15,00 

 412200 Расходи за комуналне и комуникационе 
услуге 

280 42 15,00 

412300  Расход за режијски материјал 300 0 0,00 
 412319 Расходи за остали канцеларијски 

материјал 
300  0,00 
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412400  Расход за остали специјални материјал 0 0 0,00 

 412449 Расход за остали специјални материјал 0  0,00 

412500  Расходи за текуће одржавање 2.600 41 1,58 
 412531 Расходи за текуће одржавање превозних 

средстава 
2.000  0,00 

 412539 Расходи за остале услуге и материјал за 
текуће поправке и одржавање опреме 

600 41 6,83 

412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

2.900 535 18,45 

 412610 Расходи по основу службених путовања у 
земљи 

300 40 13,33 

 412631 Расходи по основу утрошка бензина 2.600 495 19,04 
412700  Расходи за стручне услуге 8280 905 10,93 

 412712 Расходи за услуге платног промета 0 5 #DIV/0! 
 412720 Расходи заосигурање 1900 500 26,32 
 412791 Расходи за образовне и едукативне услуге 2230 400 17,94 

 412799 Расходи за остале стручне услуге 4150  0,00 
412900  Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног односа 
500 1.758 351,60 

 412938 Расходи за приврмене и повремен 
послове 

0 1.722 #DIV/0! 

 412941 Расходи по основу репрезентације у 
земљи 

500 36 7,20 

511300  Издаци за набавку постројења и опреме 7.500 0 0,00 

 511313 Издаци за набавку теренских возила      ( 
ватрогасна возила ) 

0  #DIV/0! 

 511342 Издаци за набавку опреме за 
противпожарну заштиту 

7.500  0,00 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380600 43.068 12.799 29,72 
Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 

ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   
И 

  

00380920    ОПШТИНСКА   ТУРИСТИЧКА    ОРГАНИЗАЦИЈА   
411000  Плате и накнаде трошкова запослених 15.380 7.341 47,73 

411100  Бруто плате и накнаде  13.720 6.966 50,77 
 411111 Расход за основну плату 9.000 4.200 46,67 
 411191 Расход за порез на плату  528 467 88,45 
 411192 Расходи за доприносе за пензјиско и 

инвалидско осигурање 
0 1.254 #DIV/0! 

 411195 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

0 871 #DIV/0! 

 411197 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

0 70 #DIV/0! 

 411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 4.192 104 2,48 

 
411200 

 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 
осталих личних примања запослених 

 
1.660 

 
375 

 
22,59 
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 411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и 
са посла 

792 375 47,35 

 411212 Расходи за накнаде за коришћење личног возила  0,00 

 411222 Расходи за годишњи одмор 300  0,00 
 411290 Расходи за порезе и доприносе на лична 

примања 
95  0,00 

 411292 Расходи за доприносе за пензјиско и 
инвалидско осигурање 

0  #DIV/0! 

 411295 Расходи за доприносе за здравствено 
осигурање 

0  #DIV/0! 

 411297 Расходи за доприносе за осигурање од 
незапослености 

0  #DIV/0! 

 411298 Расходи за доприносе за дјечију заштиту 473  0,00 

412000  Расходи по основу кориштења роба и 
услуга 
 

4.620 1.345 29,11 

412200  Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

360 115 31,94 

 412231 Расходи за  услуге кориштења фиксног 
телефона 

360 115 31,94 

 412234 Расходи за поштанске услуге 0  #DIV/0! 
412300  Расход за режијски материјал 350 256 73,14 

 412311 Расход за компјутерски материјал 0  #DIV/0! 
 412312 Расход за обрасце и папир 200  0,00 
 412333 Расход за стручне часописе 150  0,00 
 412399 Расходи за остали режијски материјал 0 256 #DIV/0! 

412400  Расходи за материјал за посебне 
намјене 

0 0 #DIV/0! 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0  #DIV/0! 

412500  Расходи за текуће одржавање 200 0 0,00 
 412539 Расходи за остале услуге и материјал за 

текуће поправке и одржавање опреме 
200  0,00 

412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

700 301 43,00 

 412611 Расходи по основу дневница и службени 
путовања у земљи 

0  #DIV/0! 

 412614 Расходи по основу превоза личним 
возилима на службеним путивањима у 
земљи 

700 301 43,00 

412700  Расходи за стручне услуге 3.010 493 16,38 
 412731 Расходи за услуге штампања, графичке 

обраде... 
0 233 #DIV/0! 

 412739 Расходи за остале услуге информисања и 
медија 

2710 100 3,69 

 412779 Расходи за компјутерске услуге   0,00 
 412799 Расходи за остале стручне услуге 300 160 53,33 

412900  Остали непоменути расходи 0 180 #DIV/0! 
 412933 Расходи за бруто накнаде члановима 

управних и надзорних одбора 
0 180 #DIV/0! 

 
УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380920 

 
 

 
20.000 

 
8.686 

 
43,43 
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Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 
ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   
И 

  

08150046 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВО    
411200  Расходи за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 
6.480 3.260 50,31 

 411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и 
са посла 

6.480 3.260 50,31 

412000  Расходи по основу кориштења роба и 
услуга 

27.670 10.557 38,15 

412100  Расходи по основу закупа 1.000 500 50,00 
 412100 Расход за закуп пословних објеката и 

простора 
1.000 500 50,00 

412200  Расходи по основу утрошка енерг 
комунал, комуник и трансп услуга 

9.320 3.883 41,66 

 412211 Расходи  по основу утрошка електричне  
енергије 

2.000 765 38,25 

 412214 Расходи по основу утрошка угља 4.650 2.245 48,28 
 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 600  0,00 
 412221 Расходи за услуге водовода и 

канализације 
0 211 #DIV/0! 

 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 0 210 #DIV/0! 
 412229 Расходи за остале комуналне таксе и 

услуге услуге 
2.070 0 0,00 

 412230 Расходи за комуникационе услуге 0 452 #DIV/0! 
412300  Расходи за режијски материјал 4.850 1.260 25,98 

 412310 Расходи за канцеларијски материјал 4.850 440 9,07 
 412320 Расходи за материјал за одрж чистоће 0 204 #DIV/0! 
 412330 Расходи за стрзчну литературу, часописе 

и дневну штампу 
0 460 #DIV/0! 

 412390 Расходи за остали режијски материјал 0 156 #DIV/0! 
412400  Расход за материјал за посебне намјене 3.650 588 16,11 

 412414 Расходи за биљке 0 30 #DIV/0! 
 412429 Расход за остали медицински и 

лабораторијски материјал 
600 0 0,00 

 412431 Расходи за материјал за потребе 
образовног  процеса 

3.050 178 5,84 

 412439 Расходи за остали материјал 0 262 #DIV/0! 
 412449 Расходи за остали специјални материјал  118 0,00 

412500  Расходи за текуће одржавање 1.300 1.026 78,92 
 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.300 191 14,69 
 412520 Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката 
0 835 0,00 

 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 0  #DIV/0! 
412600  Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
2.600 1.280 49,23 

 612614 Расходи по осноову превоза личним 
возилима на службеним путовањима у 
земљи 

2.500 1.238 49,52 

 412631 Расходи по основу утрошка бензина 100 42 42,00 
412700  Расходи за стручне услуге 4.950 0 0,00 

 412720 Расходи за услуге осигурања 650  0,00 
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 412730 Расходи за услуге информисања и медија 2.300  0,00 

 412790 Расходи за остале стручне услуге 2.000  0,00 
412900  Остали непоменути расходи 0 2.020 #DIV/0! 

 412920 Расходи за стручно усавршавање 
запослених 

0 220 #DIV/0! 

 412930 Расходи за бруто накнаде за рад ван 
радног односа 

0 720 #DIV/0! 

 412940 Расходи по основу репрезентације 0 1.080 #DIV/0! 
416000  Дознаке на име социјалне заштите која 

се исплаћује из буџета републике 
500 131 26,20 

416100  Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета  

500 131 26,20 

 416129 Остале дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета, осим установама 
социјалне заштите 

500 131 26,20 

511360  Издаци за набавку опреме за 
образовање, науку, културу и спорт 

350 0 0,00 

 511367 Издаци за набавку остале опреме за 
образовање, науку, културу и спорт 

350  0,00 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08150046 35.000 13.948 39,85 
Нови контни оквир О  П  И  С ПЛАН БУЏЕТА 

ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА СА 

30.06.2011. Г. 

ИНДЕКС 
(5/4*100) 

ГРУПА КОНТО     

1 2 3 4 5 6 

Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   
И 

  

08180056  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА    
412000  Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
12.570 4.336 34,49 

412100  Расход по основу закупа 3.600 2.100 58,33 
 412100 Расходи по основу закупа 3.600 2.100 58,33 

412200  Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

5.033 824 16,37 

 412211 Расходи по основу утрошла електричне 
енергије 

1200 217 18,08 

 412212 Расходи за централно гријање 1500  0,00 
 412220 Расходи за комуналне и комуникационе  

услуге 
1500  0,00 

 412231 Расходи за услуге коришћења фиксног телефона 607 0,00 

 412239 Хостинг и одржавање сајта 333  0,00 
 412242 Расходи за услуге премјештаја и селидбе 500  0,00 

412300  Расходи за режијски материјал 500 11 2,20 
 412310 Расходи за канцеларијски материјал 300 11 3,67 
 412320 Расход за материјал за одржавање 

чистоће 
200  0,00 

412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

700 0 0,00 

 412614 Расходи по основу превоза личним 
возилима на службеним путивањима у 
земљи 

200  0,00 

 412631 Расходи по основу утрошка бензина 500  0,00 
412700  Расход за стручне услуге 2.537 1.301 51,28 

 412725 Расходи за осигурање запослених 400 342 85,50 
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 412742 Расходи за рачуноводствене услуге 1825 959 52,55 
 412779 Расход за остале комјутерске услуге 312  0,00 
 412790 Одржавање књижевних вечери   0,00 
 412799 Остале услуге за стручно образовање   0,00 

412900  Остали непоменути расходи 200 100 50,00 
 412992 Расходи по основу чланарина 200 100 50,00 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08180056 12.570 4.336 34,49 
      

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 2.573.370 1.235.141 48,00 

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 2.573.370 1.278.664 49,69 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                  др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-2-283/11 
Датум: 12.09.2011.  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

40. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 75 
Закона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 55/10), 
и члана 56. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 17/06), 
Начелник општине Петрово д о н о с и:  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Именује се Душан Милошевић дипл. 

грађ.инг., за вршење надзора на извођењу ра-
дова:“Реконструкција три локална пута у оп-
штини Петрово“-МИЛП пројекат бр.06-02/11. 

 

II 
Стручни надзор обухвата контролу и 

провјеру квалитета извођења радова, примје-
ну прописа стандарда и техничких норматива 
квалитета радова као и потврду извођења 
радова потписивањем грађевинског дневника.  
 

III 
Након обављеног надзора над посло-

вима из члана 1. овог рјешења, Надзорни ор-
ган ће сачинити и општини Петрово доста-
вити извјештај о обављеном надзору над изве-
деним радовима. 

 

IV 
Новчана накнада за рад Надзорног ор-

гана биће регулисана посебним уговором из-
међу општине Петрово и Надзорног органа. 

 

V 
Рјешење ступа на снагу наредног дана  

од дана доношења а биће објављено у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-27/11 
Датум: 14.09.2011.  
___________________________________________________________ 

41. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 75 
Закона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 55/10), 
и члана 56. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 17/06), 
Начелник општине Петрово д о н о с и:  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Именује се Зоран Трифковић- дипл. 

инг. шумарства, за вршење надзора на изво-
ђењу радова: “Уређење ријечних корита, пут-
них појасева и игралишта на подручју опш-
тине Петрово“-МИЛП пројекат бр.06-01/11. 

 

II 
Стручни надзор обухвата контролу и 

провјеру квалитета извођења радова, при-
мјену прописа стандарда и техничких нор-
матива квалитета радова као и потврду изво-
ђења радова потписивањем грађевинског дне-
вника.  
 

III 
Након обављеног надзора над посло-

вима из члана 1. овог рјешења, Надзорни ор-
ган ће сачинити и општини Петрово дос-
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тавити извјештај о обављеном надзору над из-
веденим радовима. 

 

IV 
Новчана накнада за рад Надзорног ор-

гана биће регулисана посебним уговором из-
међу општине Петрово и Надзорног органа. 

 
V 

Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а биће објављено у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-4-28/11 
Датум: 14.09.2011.  
___________________________________________________________ 

42. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 75 
Закона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 55/10), 
и члана 56. Статута општине Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово“ број 17/06 ), 
Начелник општине Петрово д о н о с и:  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Именује се Жељко Јоргић- дипл. маш 

инг., за вршење надзора на извођењу радо-ва: 
“Ремонт котловнице у згради општине“-
МИЛП пројекат бр.06-03/11. 

 

II 
Стручни надзор обухвата контролу и 

провјеру квалитета извођења радова, при-
мјену прописа стандарда и техничких нор-
матива квалитета радова као и потврду изво-
ђења радова потписивањем грађевинског дне-
вника.  
 

III 
Након обављеног надзора над посло-

вима из члана 1. овог рјешења, Надзорни ор-
ган ће сачинити и општини Петрово доста-
вити извјештај о обављеном надзору над изве-
деним радовима. 

 

IV 
Новчана накнада за рад Надзорног ор-

гана биће регулисана посебним уговором из-
међу општине Петрово и Надзорног органа. 

 

V 
Рјешење ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења а биће објављено у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-29/11 
Датум: 14.09.2011.  
___________________________________________________________ 

43. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци услуга: 

„Израда пројектно-техничке документације 
реконструкције моста на ријеци Спречи, на 
путу Петрово-Ораховица“ предузећу: „МВО 

ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Добоја  
 

Предузеће „МВО ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
д.о.о. из Добоја изабрано је као најповољнији 
понуђач у поступку јавне набавке: „Израда 
пројектно-техничке документације реконстру-
кције моста на ријеци Спречи, на путу Пет-
рово-Ораховица“, конкурентским позивом бр. 
02-014-7-67/11 oд 29.08.2011.године. 
  Уговор о набавци услуга: „ „Израда 
пројектно-техничке документације реконстру-
кције моста на ријеци Спречи, на путу Пет-
рово-Ораховица“ закључује се након истека 
15 дана од дана када су сви понуђачи оба-
вјештени о избору најповољнијег понуђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-
вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и 
подзаконским актима донесеним на основу 
њега. Поступак је проводила Комисија  за ја-
вне набавке општине Петрово, те након при-
јема и оцјене понуда упутила препоруку На-
челнику општине Петрово да се као нај-
повољнији понуђач изабере : „МВО ИНЖЕ-
ЊЕРИНГ“ д.о.о. из Добоја па је донесена од-
лука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор  о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
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Закона о јавним набавкама БиХ  или под-
законских аката донесених на основу њега 
има право уложити приговор на поступак. 
Приговор се подноси  уговорном органу као 
првостепеној инстанци у жалбеном поступку 
у писаној форми  у року од 5 дана од дана ка-
да је подносилац приговора стекао сазнање  
или је требао да сазна за наводну повреду  За-
кона о јавним набавкама, али не касније од је-
дне године  од наводне повреде. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-70/11 
Датум: 13.09.2011.  
___________________________________________________________ 

44. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“,бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци радова: 

„Одржавање макадамских улица и путева  на 
подручју општине Петрово у 2011.години“ 

„АУТОПРЕВОЗНИКУ“ Ђурановић Браниславу 
из Петрова 

 
„АУТОПРЕВОЗНИК“ Ђурановић Бра-

нислав из Петрова изабран је као најпово-
љнији понуђач у поступку јавне набавке: 
„Одржавање макадамских улица и путева  на 
подручју општине Петрово у 2011.години“, 
конкурентским позивом бр. 02-014-7-66/11 oд 
29.08.2011.године. 

Уговор о набавци радова: „ Одржавање 
макадамских улица и путева  на подручју оп-
штине Петрово у 2011.години“  закључује се 
након истека 15 дана од дана када су сви по-
нуђачи обавјештени о избору најповољнијег 
понуђача. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
Поступак јавне набавке проведен је у 

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подза-
конским актима донесеним на основу њега. 
Поступак је проводила Комисија  за јавне на-
бавке општине Петрово, те након пријема и 
оцјене понуда упутила препоруку Начелнику 
општине Петрово да се као најповољнији по-
нуђач изабере „АУТОПРЕВОЗНИК“ Ђура-

новић Бранислав из Петрова па је донесена 
одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
  Сваки добављач који има легитиман 
интерс за конкретан уговор  о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или подза-
конских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак. При-
говор се поодноси  уговорном органу као 
првостепеној инстанци у жалбеном поступку 
у писаној форми  у року од 5 дана од дана ка-
да је подносилац приговора стекао сазнање  
или је требао да сазна за наводну повреду  За-
кона о јавним набавкама, али не касније од 
једне године  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-68/11 
Датум: 08.09.2011.  
___________________________________________________________ 

45. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 
56. Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 
О  ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ 

НАМЈЕНА 
 

Члан 1. 
Одобрава се отварање рачуна посебних 

намјена за уплату средстава остварених од 
емисије обвезница. 
 

Члан 2. 
          Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у Службеном гласнику опш-
тине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-174/11 
Датум: 07.09.2011.  
___________________________________________________________ 

46. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 
56. Статута општине („Службени гласник оп-
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штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони код 
00380130), у износу од 8.411,00 КМ, за мјесец 
септембар 2011. године, са конта 511123 – Из-
даци за изградњу и прибављање објеката об-
разовних и научних институција (позоришта, 
музеји, галерије, домови културе, библиотеке 
и сл.) на конто 517112 – Издаци по основу 
улазног пореза на додатну вриједност који се 
плаћа добављачима. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 

 

Члан 3. 
          Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-196/11 
Датум: 13.10.2011.  
___________________________________________________________ 

47. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 
56. Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово (организациони код 
99999999), у износу до 1.000,00 КМ, са конта 
број 372200 – Буџетска резерва на конто број 
415213 – Текући грантови спортским, омла-
динским организацијама и удружењима – Од- 
ред извиђача „Свети Никола“ Петрово. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 

 

Члан 3. 
          Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-194/11 
Датум: 03.10.2011.  
___________________________________________________________ 

48. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 
56. Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово (организациони код 
99999999), у износу до 2.000,00 КМ, са конта 
број 372200 – Буџетска резерва на конто број 
517111 – Издаци по основу разлике излазног 
и улазног пореза на додатну вриједност који 
се плаћа надлежној пореској институцији. 

 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 

 

Члан 3. 
          Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-171/11 
Датум: 14.09.2011.  
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 
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