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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  7                      Петрово,  27.09.2019. године          Година: XXVII 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), и 

члана 45. став 2., а у вези са чланом 48. 

став 1. Закона о буџетском систему Репу-

блике Српске  („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 

и 15/16) и члана 38. став 2. тачка 4.  Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 24.09.2019. године донијела је 
                                      

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О 

ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

30.06.2019. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

Усваја се извјештај о извршењу бу-

џета општине Петрово за период 01.01. до 

30.06.2019. године са прегледом  планира-

них и остварених буџетских средстава и 

издатака са процентом остварења прика-

заних у табеларном прегледу број: 02-014-

1-323/19 oд 02.09.2019. године, који је са-

ставни дио ове одлуке. 
  

Члан 2. 

Стање буџета Општине за период из 

члана 1. ове одлуке износи: 

 А- Укупна буџетска средства  и 

примици                              1.200.881,00 КМ 

 Б-  Укупна буџетска потрошња                      

1.182.524,00 КМ 

 Ц- Вишак прихода у односу на 

расходе(суфицит)     18.357,00 КМ 
 

Члан 3. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-45/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 

 

2. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17) Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О  ОДОБРАВАЊУ ГРАНТА ФК „ОЗРЕН“ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у 

износу од 7.500,00 КМ ФК „Озрен“ Петро-

во на име текућег гранта за измирење те-

кућих обавеза. 
 

Члан 2. 

Одобрена новчана средства из члана 

1. ове oдлуке ће бити обезбијеђена реало-

кацијом буџетских средстава, како слије-

ди: 

       са конта 511131-Издаци за приба-

вљање асфалтних путних праваца – про-

јекат „марка на марку“ 7.500,00 КМ 

       на конто 415213- Текући грантови 

спортским организацијама - ФК „Озрен“ 

Петрово 7.500,00 КМ 
 

Одобрена новчана средства уплати-

ти на пословни рачун ФК „Озрен“ Петрово 

број: 56200500004251-10. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                      

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-46/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
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3. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17) Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О  ОДОБРАВАЊУ  ГРАНТА ФК 

„ЗВИЈЕЗДА“  КАКМУЖ 

 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у 

износу од 7.500,00 КМ ФК „Звијезда“ 

Какмуж на име текућег гранта за измирење 

текућих обавеза. 

 

Члан 2. 

Одобрена новчана средства из члана 

1. ове одлуке ће бити обезбијеђена реало-

кацијом буџетских средстава, како сли-

једи: 

    са конта 511131-Издаци за приба-

вљање асфалтних путних  праваца –про-

јекат „марка на марку“ 7.500,00 КМ 

    на конто 415213-Текући грантови 

спортским организац. и удружењима-ФК 

„Звијезда“ Какмуж  7.500,00 КМ                              

Одобрена новчана средства  упла-

тити на пословни рачун ФК „Звијезда“ 

Какмуж број: 554-006-00011138-81. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                      

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

 

 

Број: 01-022-47/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 5. 

Закона о локалној управи и самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 5. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17) Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 24.09.2019. године донијела је  

 
П Р О Г Р А М 

 КАПИТАЛНИХ  УЛАГАЊА  ЗА  

ПЕРИОД  2019.- 2020. ГОДИНA 

 

Члан 1. 

           Овим Програмом се дефинише утро-

шак буџетских средстава општине Петрово 

намијењених капиталним пројектима 

општине, али се дефинишу и други извори 

финансирања капиталних пројеката 

општине. 

           Да би се задовољиле основне потре-

бе грађана и локалне заједнице у цјелини 

неопходно је улагати одређена финанси-

јска средства у изградњу и одржавање 

објеката комуналне инфраструктуре. 

 Програм је израђен за период 2019.-

2020. година, разрађен по годинама и изво-

рима финансирања у табеларним прегле-

дима. 

   

Члан 2. 

Капитална улагања планирана из 

властитих средстава у Буџету општине 

Петрово за 2019. годину су недовољна за 

реализацију приоритетних пројеката, те ће 

се приступити финансирању капиталних 

пројеката и из других извора финансирања 

(учешће грађана,  кредитна средства и дру-

гих извора).  

                 

Члан 3. 

         Програмом капиталних улагања 

општине Петрово за 2019. годину распо-

ређује се на пројекте и изворе из којих ће 

бити финансирани, а представљени су у 

табели. 
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ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

У 2019. ГОДИНИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

       

Р.Б. КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА  УКУПНО 

  БУЏЕТ ГРАЂАНИ КРЕДИТНА 

СРЕДСТВА 

ОСТАЛО  

 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката  1.054.244,00 

1. Дограња подручне школе у 

МЗ Карановац по 

пројектима "World 

VisionBiH" 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 

2. Пројекат "Реконструкција 

школских објеката"-Влада 

Републике Србије 

0,00 0,00 0,00 195.583,00 195.583,00 

3. Уређење Туристичке зоне 

Калуђерица 

45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 

4. Асфалтирање дијела пута за 

"Пејиће" у МЗ Карановац -

пројекат "марка на марку" 

4.654,00 4.654,00 0,00 0,00 9.308,00 

5. Асфалтирање дијела пута за 

Грабову косу у МЗ 

Карановац -пројекат "марка 

на марку" 

39.413,00 39.413,00 0,00 0,00 78.826,00 

6. Асфалтирање дијела пута  

Каменици-Баре у МЗ 

Сочковац -пројекат "марка 

на марку" 

3.620,00 3.620,00 0,00 0,00 7.240,00 

7. Реконструкција моста на 

ријеци Спречи у МЗ 

Петрово 

0,00 0,00 83.245,00 26.255,00 109.500,00 

8. Изградња моста на ријеци 

Спречи на путу Порјечина-

Миричина 

0,00 0,00 150.500,00 56.955,00 207.455,00 

9. Изградња уличне расвјете 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

10. Набавка саобраћајних 

знакова 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

11. Израда хидрогеолошке 

истражне бушотине и 

бунара питке воде у МЗ 

Калуђерица 

21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 

12. Пуштање у рад ОБ2 

бушотине у МЗ Карановац 

0,00 0,00 59.400,00 0,00 59.400,00 

13. Изградња потисног 

цјевовода Карановац ОБ2- 

Пословна зона Сочковац 

0,00 0,00 147.550,00 0,00 147.550,00 

14. Пуштање у рад бунара 2 у 

МЗ Калуђерица 

0,00 0,00 17.550,00 0,00 17.550,00 
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15. Изградња надстрешница на 

аутобуским стајалиштима по 

пројекту „Јачање улоге 

мјесних заједница у БиХ“ 

9.352,00 0,00 0,00 20.980,00 30.332,00 

16. Изградња споменика 

погинулим борцима у МЗ 

Калуђерица 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

17.  Изградња система за 

водоснабдијевање у МЗ 

Петрово 

0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

 511200-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката 

81.011,00 

1. Реконструкција ватрогасне 

гараже на Лужањку 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

2 Реконструкција бившег 

Наставног центра на 

Лужањку 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

3. Реконструкција простора за 

потребе ватрогасне службе 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

4. 

 

Издаци за инвестиционо 

одржавање путева 

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

5. 

 

Реконструкција пута Баре-

Тодоровићи у МЗ Порјечина 

по пројекту "Јачање улоге 

мјесних заједница у БиХ" 

8.011,00 0,00 0,00 15.000,00 23.011,00 

6. Издаци за инвестиционо 

одржавање уличне расвјете 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

 511300-Издаци за набавку постројења и опреме   30.990,00 

1. Набавка опреме у школама 

по пројектима "World Vision 

BiH" 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 

2. Набавка канцеларијског 

намјештаја 

1.240,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 

3. Набавка телефона 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

4. Набавка рачунарске опреме 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 

5. Набавка клима уређаја 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

6. Набавка опреме за 

противпожарну заштиту 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

7. Набавка алата 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 

8. Набавка камере 3.000,00 0,00   0,00  3.000,00 

 УКУПНО 230.540,00 47.687,00 558.245,00 329.773,00 1.166.245,00 
 

У складу са контним оквиром 

пројекти су обједињени у три групе: 
 

1.Група I – Издаци за прибављање 

зграда и објеката ће бити евидентирани на  

конту 511100 у укупном износу од  

1.054.244,00 КМ.  

 

У 2019. ће бити  настављена до-

градња Подручна школа у МЗ Карановац у 

чијем финансирању учествује општина са 

5.000,00 и невладина организација „World 

Vision BiH“ са истим износом. 
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Влада Републике Српске и Влада 

Републике Србије су потписале Споразум 

о финансирању пројеката донаторским 

средствима у оквиру механизма сарадње 

по Споразуму о успостављању специ-

јалних паралелних односа између Репу-

блике Српске и Републике Србије којим се 

регулише одобравање новчаних средстава 

у износу од 195.583,00 КМ за финансирање 

пројекта „Реконструкција школских обје-

ката на подручју општине Петрово. 

  За уређење Туристичке зоне Калу-

ђерица из буџета општине планирамо 

издвојити  износ од 45.000,00 КМ. 

У 2019. години биће асфалтирана 

три путна правца по принципу „марка на 

марку“ и то: 

• Дио пута за Грабову косу у МЗ 

Карановац чија предрачунска вриједност 

износи 78.826,00 КМ. Учешће грађана 

износи 39.413,00 КМ и исти износ ће бити 

издвојен из Буџета општине Петрово за 

2019. годину. 

• Дио пута за Пејиће у МЗ Карано-

вац чија предрачунска вриједност износи 

9.307,24 КМ. Учешће грађана износи 

4.653,62 КМ и исти износ ће бити издвојен 

из Буџета општине Петрово за 2019. 

годину. 

• Дио пута Каменици-Баре у МЗ 

Сочковац чија предрачунска вриједност 

износи 7.241,00 КМ. Учешће грађана изно-

си 3.620,50 КМ и исти износ ће бити 

издвојен из Буџета општине Петрово за 

2019. годину. 

У 2019. години ће бити извршена 

реконструкција моста на ријеци Спречи у 

МЗ Петрово (предрачунска вриједност 

109.500,00 КМ). Износ од 83.245,00КМ ће 

бити финансиран из кредитних средстава, 

а износ од 26.255,00 КМ из других извора 

(Компанија „Ширбеговић“). 

До краја 2019. године планирамо 

изградњу моста на ријеци Спречи на путу 

Порјечина-Миричина (предрачунска врије-

дност 207.455,00 КМ). Износ од 150.500,00 

КМ ће бити финансиран из кредитних 

средстава, а износ од 56.955,00 КМ из дру-

гих извора. 

За изградњу уличне расвјете из Бу-

џета општине издвојићемо износ од 

7.000,00 КМ, а у складу са Одлуком о ули-

чној расвјети број: 01-022-71/12 од 09.08. 

2012. године („Службени гласник општине 

Петрово“ број 8/12) и Одлуке о измјени и 

допуни  Одлуке о уличној расвјети на по-

дручју општине Петрово број: 01-022-

39/17 од 13.07.2017. године („Службени 

гласник општине Петрово“ број 4/17). 

  За набавку саобраћајних знакова из 

буџета општине биће издвојен износ од 

2.000,00 КМ. 

Због проблема са водоснабдијева-

њем на подручју општине Петрово пла-

нирамо следеће: 

• Израду хидрогеолошке истражне 

бушотине и бунара питке воде у МЗ Ка-

луђерица, чија вриједност износи 21.500,00 

КМ и биће финансирана из Буџета општи-

не. 

• Пуштање у рад ОБ2 бушотине у 

МЗ Карановац, чија предрачунска врије-

дност износи 59.400,00 КМ, а  финанси-

рање планирамо из кредитних средстава. 

• Изградња потисног цјевовода 

Карановац ОБ2-Пословна зона Сочковац 

чија предрачунска вриједност износи 

147.550,00 КМ, а планирано је финанси-

рање из кредитних средстава. 

• Пуштање у рад бунара 2 у МЗ 

Калуђерица чија предрачунска вриједност 

износи 17.550,00 КМ, а планирано је фина-

нсирање из кредитних средстава. 

У оквиру пројекта „Јачање улоге 

мјесних заједница у БиХ“ биће урађене 

надстрешнице за аутобуска стајалишта, 

чија предрачунска вриједност износи 

30.332,00 КМ. У суфинансирању учествује 

општина Петрово са 9.352,00 КМ и УНДП 

са 20.980,00 КМ. 

У 2019. години биће изграђен спо-

меник погинулим борцима у МЗ Калу-

ђерица (6.000,00 КМ) и биће финансирана 

из буџета општине. 

У 2019. години планирамо изградњу 

система за водоснабдијевање у МЗ Петро-

во у износу од 100.000,00 КМ и планирано 

је финансирање из кредитних средстава. 

 

Група II-Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката ће бити евидентирани на 

конту 511200 у укупном износу од 

81.011,00 КМ, а односе се на: 

•  Реконструкцију ватрогасне гараже 

на Лужањку (10.000,00 КМ), 

•  Реконструкцију Наставног центра 

на Лужањку (10.000,00 КМ), 
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• Реконструкцију простора за потре-

бе ватрогасне службе (3.000,00 КМ) 

• Инвестиционо одржавање путева 

(30.000,00 КМ) у складу са Програмом 

одржавања локалних путева, пољских ка-

нала и ријечних корита број: 01-022-26/19, 

а који је донијела Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној 30.04. 2019. 

године. 

Наведени издаци биће финансирани 

из Буџета општине Петрово за 2019. Го-

дину. 

• Реконструкцију пута Баре-Тодо-

ровићи у МЗ Порјечина у дужини од 1100 

m, у чијем суфинансирању ће учествовати 

општина Петрово са 8.011,00 КМ (из буџе-

та) и УНДП са 15.000,00 КМ у оквиру 

пројекта „Јачање улоге мјесних заједница 

у БиХ“. 

• Издатке за инвестиционо одржава-

ње уличне расвјете у износу од 5.000,00 

КМ финансираћемо из Буџета општине 

Петрово за 2019. годину. 

 

Група III-Издаци за набавку по-

стројења и опреме ће бити евидентирана 

на конту 511300 у укупном износу од 

30.990,00 КМ, а односе се на следеће 

набавке: 

• Опрема за ОШ „Вук Караџић“ и 

СШЦ Петрово по пројектима „World 

Vision BiH“ у чијем суфинансирању уче-

ствује општина Петрово са 10.000,00 КМ и 

невладина организација са истим износом. 

 Укупна вриједност пројекта износи 

20.000,00 КМ и за сваку од наведених 

школа припада износ од 10.000,00 КМ. 

• Канцеларијски намјештај у износу 

од 1.240,00 КМ, 

• Телефони у износу од 150,00 КМ, 

• Рачунарска опрема у износу од 

2.700,00 КМ, 

• Клима уређаји у износу од 650,00 

КМ, 

• Опрема за противпожарну зашти-

ту у износу од 3.000,00 КМ, 

• Алат у износу од 250,00 КМ и  

• Камера у износу од 3.000,00 КМ. 

Напријед наведена опрема ће бити 

финансирана из Буџета општине Петрово 

за 2019. годину. 

Програмом капиталних улагања за 

2019. годину планирамо износ од 

1.166.245,00 КМ. 

Из Буџета општине Петрово за 

2019. годину биће издвојен износ од 

230.540,00 КМ, грађани ће учествовати са 

47.687,00 КМ. Из кредитних средстава пла-

нирамо финансирати капитална улагања у 

износу од 558.245,00 КМ и из осталих 

извора биће обезбјеђен износ од 329.773,00 

КМ. 
 

Члан 4. 

Програмом капиталних улагања 

општине Петрово за 2020. годину ра-

споређује се на пројекте и изворе из којих 

ће бити финансирани, а представљени су у 

табели. 

 
ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

У 2020. ГОДИНИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

       

Р.Б. КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА   УКУПНО 

  БУЏЕТ ГРАЂАНИ КРЕДИТНА 

СРЕДСТВА 

ОСТАЛО  

 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката  0,00 

1. Изградња дома културе у 

МЗ Какмуж 

0,00 0,00 128.700,00 0,00 128.700,00 

2. Изградња тротоара у улици 

Вељка Вуковића у МЗ 

Петрово (l=1186,65m) 

0,00 0,00 167.565,00 0,00 167.565,00 

3. Изградња тротоара од СШЦ 

до Ковачевог моста у МЗ 

Петрово(216,33m) 

0,00 0,00 31.200,00 0,00 31.200,00 
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4. Изградња тротоара од цркве 

до моста у МЗ Какмуж 

(335,90m) 

0,00 0,00 55.162,00 0,00 55.162,00 

5. Асфалтирање пута према 

гробљу Брђани у МЗ 

Петрово(513.01m) 

0,00 0,00 46.592,00 0,00 46.592,00 

6. Aсфалтирање дијела 

Видовданске улице у МЗ 

Петрово(l=326,54m) 

0,00 0,00 30.213,00 0,00 30.213,00 

7. Асфалтирање пута у засеоку 

Бисићи-одвојак за Орашик 

(418,66 m) и одвојак за 

Митровиће у МЗ Петрово 

(l=236 m) 

0,00 0,00 55.770,00 0,00 55.770,00 

8. Асфалтирање пута према 

гробљу Поповићи у МЗ 

Сочковац (l=513,90m) 

0,00 0,00 54.547,00 0,00 54.547,00 

9. Асфалтирање пута oд моста 

према Туристичкој зони у 

МЗ Калуђерица(l=350m) 

0,00 0,00 36.553,00 0,00 36.553,00 

10. Асфалтирање пута кроз 

Слатину у МЗ Какмуж 

(l=390m) 

0,00 0,00 35.100,00 0,00 35.100,00 

11. Асфалтирање пута поред 

цркве у МЗ Карановац 

(l=63m) 

0,00 0,00 6.082,00 0,00 6.082,00 

12. Асфалтирање пута за 

Ђукиће у МЗ Порјечина 

(l=395m) 

0,00 0,00 62.910,00 0,00 62.910,00 

13. Асфалтирање пута према 

школи у МЗ Кртова 

(l=156m) 

0,00 0,00 11.838,00 0,00 11.838,00 

14. Асфалтирање платоа у 

"Колони" у МЗ Петрово 

0,00 0,00 66.243,00 0,00 66.243,00 

 УКУПНО 0,00 0,00 788.475,00 0,00 788.475,00 
 

У складу са контним оквиром про-

јекти ће бити евидентирани на конту 

511100-Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката у укупном износу од  

788.475,00 КМ. Реализацију поменутих 

пројеката планирамо финансирати из кре-

дитних средстава. 

 

Члан 5. 

            Зависно од  средстава која ће бити 

планирана у Буџету општине Петрово за 

2020. годину и могућих додатних сре-

дстава у 2019. години из различитих изво-

ра накнадно ће се приступити допуни овог  

Програма или доношењу посебних ску-

пштинских одлука.  

 

Члан 6. 

          Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-48/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 5. 

 На основу члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 62. Закона о задуживању, дугу и га-

ранцијама Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 71/12, 

52/14 и 114/17) и члана 38. став 2. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17) Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.09.2019. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О  ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ 

ЗАДУЖЕЊУ 

 

Члан 1. 

          Одобрава се дугорочно кредитно 

задужење општини Петрово у износу до 

1.346.720,00 КМ.  

                                                            

Члан 2. 

          Намјена кредитног задужења из 

члана 1. ове Одлуке је финансирање ка-

питалних инвестиција: 

1. Реконструкција моста на ријеци 

Спречи у МЗ Петрово             83.245,00 КМ 

2. Изградња моста на ријеци Спречи 

на путу Порјечина –Миричина  

150.500,00 КМ 

3. Пуштање у рад ОБ2 бушотине у 

МЗ Карановац                          59.400,00 КМ 

4. Изградња потисног цјевовода Ка-

рановац ОБ-Пословна зона Сочковац   

147.550,00 КМ                                                            

5. Пуштање у рад бунара 2 у МЗ Ка-

луђерица                                   17.550,00 КМ 

6 Изградња дома културе у МЗ Ка-

кмуж                                       128.700,00 КМ 

7. Изградња тротоара у улици Ве-

љка Вуковића (l=1186,65m) у МЗ Петрово   

167.565,00 KM 

8. Изградња тротоара oд  СШЦ до 

Ковачевог мостa (l=216,33m) у МЗ Петро-

во                                               31.200,00 КМ  

9. Изградња тротоара од цркве до 

моста (l=335,90m) у МЗ Какмуж  

55.162,00 KM 

10.Асфалтирање пута према гробљу 

Брђани (l=513,01m) у МЗ Петрово  

46.592,00 КМ 

11.Асфалтирање дијела Видовда-

нске улицe  (l=326,54m) у МЗ Петрово  

30.213,00 КМ 

12.Асфалтирање пута у засеоку Би-

сићи-одвојак за Орашик (l=418,66m) и  

одвојак за Митровиће (l=236m) у МЗ Пе-

трово                                         55.770,00 КМ 

13.Асфалтирање пута према гробљу 

Поповићи (l=513,90m) у МЗ Сочковац  

54.547,00 КМ 

14.Асфалтирање пута од моста пре-

ма Туристичкој зони Калуђерица (l=350m)             

36.553,00 КМ 

15. Асфалтирање пута кроз Слатину 

(l=390m) у МЗ Какмуж           35.100,00 КМ                                                                   

16. Асфалтирање пута поред цркве 

(l=63m) у МЗ Карановац           6.082,00 КМ                                                                       

17.Асфалтирање пута за Ђукиће 

(l=395m) у МЗ Порјечина       62.910,00 КМ                                                                   

18. Асфалтирање пута према школи 

(l=156m) у МЗ Кртова             11.838,00 КМ                                                                    

19. Асфалтирање  и уређење платоа 

у „Колони“ у МЗ Петрово      66.243,00 КМ 

20. Изградња система за водосна-

бдијевање у МЗ Петрово      100.000,00 КМ                                                                                                                                                                                                        

наведених у Програму капиталних улагања 

за период 2019.-2020. година број: 01-022-

48/19 од 24.09.2019. године. 

 

Члан 3. 

      Кредитна средства за финансирање 

капиталних инвестиција обезбјеђују се под 

сљедећим условима: 

• износ кредита: до 1.346.720,00 

КМ, 

• намјена кредита: финансирање ка-

питалних инвестиција, 

• каматна стопа: номинална каматна 

стопа до 4%, 

• начин отплате: у једнаким мјесе-

чним ануитетима, 

• рок враћања кредита: 120 мјесеци  

• обрада кредитног захтјева: до 0,3% 

од износа кредита 

• обезбјеђење: мјенице и вирмански 

налози општине. 

  

Члан 4. 

      Сходно члану 59. Закона о задужи-

вању, дугу и гаранцијама Републике Ср-

пске, општина Петрово овим задужењем 

не прелази износ од 18% од остварених 

редовних прихода из претходне 2018. го-

дине. 

• годишњи ануитет задужења у 

2019. години ће износити: 

- по постојећем кредитном задуже-

њу:                                       140.854,00 КМ 

- по новом кредитном задужењу:  

             27.270,00 КМ 
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УКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕ-

ЊЕ:                                         168.124,00 КМ 

• годишњи ануитет задужења у 

2020. години ће износити: 

- по постојећем кредитном заду-

жењу:                            144.119,00 КМ 

- по новом кредитном задужењу:           

163.619,00 КМ 

УКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕ-

ЊЕ:                                         307.738,00 КМ 

       Редовни приходи (порески и непо-

рески приходи) општине Петрово оства-

рени у претходној 2018. години износе 

2.175.854,00 КМ. Планирани редовни при-

ходи за 2019. годину износе 2.294.270,00 

КМ. 

Коефицијент сервиса дуга у 2019. 

години износи 7,73% и 13,41% у 2020. Го-

дини и укупна отплата у било којој наре-

дној години не прелази 18% редовних 

прихода остварених у претходној години. 

 

Члан 5. 

        Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да потпише сва акта неопходна за 

реализацију кредитног задужења из члана 

1. ове одлуке. 

                                                

Члан 6. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово.       

 

Члан 7. 

      Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-49/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 6. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 348. став 1. Закона о стварним пра-

вима („Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 124/08, 3/09, 58/09  95/11 и 

60/15) чланa 38. став 2. тачка 2. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17) а у вези са 

чланом  5. тачка б) Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокре-

тностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 24.09.2019. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНА У 

ТУРИСТИЧКОЈ ЗОНИ ''КАЛУЂЕРИЦА'' 
 

Члан 1. 

            Општина Петрово путем усменог 

јавног надметања (лицитација) врши про-

дају следећих некретнина у Туристичкој 

зони ''Калуђерица“ у Мјесној заједници Ка-

луђерица: 

1. Катастарска честица број 1574/49 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

618m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 9.356,52КМ, 

2. Катастарска честица број 1574/50 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

667m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 10.098,38КМ, 

3. Катастарска честица број 1574/51 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

598m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 9.053,72КМ, 

4. Катастарска честица број 1574/52 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

582m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 8.811,48КМ, 

5. Катастарска честица број 1574/53 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

569m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 8.614,66КМ, 

6.  Катастарска честица број 1574/55 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

696m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 10.537,44КМ, 

7. Катастарска честица број 1574/56 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

603m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 9.129,42КМ, 

8. Катастарска честица број 1574/57 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

621m
2 

уписана у Лист непокретности број 
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1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 9.401,94КМ, 

9. Катастарска честица број 1574/58 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

696m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 10.537,44КМ, 

10. Катастарска честица број 1574/59 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

652m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 9.871,28КМ, 

11. Катастарска честица број 1574/60 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

840m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 12.717,60КМ, 

12. Катастарска честица број 1574/61 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

781m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 11.824,34КМ, 

13. Катастарска честица број 1574/62 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

697m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 10.552,58КМ, 

14. Катастарска честица број 1574/63 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

663m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 10.037,82КМ, 

15. Катастарска честица број 1574/64 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

665m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 10.068,10КМ, 

16. Катастарска честица број 1574/65 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

934m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 14.140,76КМ, 

17. Катастарска честица број 1574/66 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

579m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 8.766,06КМ, 

18. Катастарска честица број 1574/67 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

535m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 8.099,90КМ 

19. Катастарска честица број 1574/68 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

668m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној 

цијени 10.113,52КМ 

 

Члан 2. 

Право учешћа у поступку лицита-

ције за продају предметног земљишта има-

ју сва правна и физичка лица која, у складу 

са законом, могу бити носиоци права сво-

јине на непокретностима у Републици Ср-

пској, односно Босни и Херцеговини. Исто 

правно или физичко лице путем јавног 

надметања (лицитација) може купити само 

једну непокретност из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 3. 

За учешће у поступку јавног надме-

тања- лицитације учесници у поступку су 

дужни положити на име кауције износ од 

1.414,10 КМ на пословни  рачун општине 

Петрово број 562-005-00000029-66, отво-

рен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања 

Лука. 

Учесник лицитације који након за-

кључења лицитације одустане од куповине  

непокретности или у остављеном року не 

исплати у цјелости купопродајну цијену 

губи право на поврат положене кауције из 

претходног става. 

Исплату уговорене купопродајне 

цијене, купац је дужан извршити у року од 

15 дана од дана закључивања уговора о 

купопродаји. Предаја непокретности у по-

сјед купцу извршиће се у року од пет дана 

од дана исплате продајне цијене. 

 

Члан 4. 

Продаја некретнина из члана 1. ове 

одлуке врши се ради изградње викенд кућа 

у Туристичкој зони Калуђерица . 

Купац земљишта, као будући инве-

ститор, ради привођења земљишта намјени 

из претходног става овог члана, дужан је: 

1. У року од годину дана од закљу-

чивања уговора о куповини некретнине 

прибавит одобрење за грађење; 

2. У року од двије године од закљу-

чивања уговора о куповини некретнине 

изградит објекат завршно са кровопокри-

вачким радовима; 

3. У року од три године од закљу-

чивања уговора о куповини некретнине 

прибавит употребну дозволу за изграђени 

објекат. 
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Члан 5. 

Ако купац, као инвеститор не извр-

ши радњу из члана 4. став 2. тачка 1. ове 

одлуке у одлуком одређеном року, прода-

вац ће раскинути уговор о купопродаји 

непокретности. 

Ако купац, као инвеститор не извр-

ши радњу из члана 4. став 2. тачке 2. или 3. 

ове одлуке у одлуком утврђеном року 

продавац има право једностраног раски-

дања уговора о купопродаји непокретно-

сти. 

У случају из става 1. овог члана 

продавац ће купцу извршити поврат сре-

дстава која је исплатио продавцу за ку-

пљену непокретност. 

У случају из става 2. овог члана 

продавац ће купцу вратити  средства која 

је исплатио продавцу за купљену непо-

кретност, увећана за вриједност изведених 

радова. 

Вриједност изведених радова из 

претходног става овог члана утврђује вје-

штак грађевинске струке са листе судских 

вјештака. 

 

Члан 6. 

До окончања радова из члана 4. став 

2. тачке 2. ове одлуке купац-инвеститор 

нема право прометовања и оптерећења 

непокретности. 

Код Републичке управе за геодетске 

и имовинско правне послове у катастру 

непокретности извршиће се упис заби-

љежбе забране из претходног става овог 

члана. 

 

Члан 7. 

Лица која за вријеме трајања рокова 

из члана 4. став 2 ове одлуке  стекну право 

власништва, односно сувласништва на 

непокретности по основу правног следни-

штва или по основу насљеђа, ступају на 

мјесто купца/инвеститора. 

 

Члан 8. 

Поступак лицитације спровешће  

Комисија за провођење јавног надметања 

(лицитације) за продају непокретности. 

Оглас за продају непокретности из 

члана 1. ове одлуке објавиће се у дневном 

листу доступном широј јавности, на огла-

сној табли општине Петрово и веб сајту 

општине. 

Члан 9. 

Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да по окончању лицитационог 

поступка са најповољнијим понуђачем за-

кључи Уговор о продаји а по прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва Републике 

Српске. 
 

Члан 10. 

Трошкове израде нотарске исправе 

сноси купац. 
 

Члан 11. 

Одлука ступа на правну снагу осмог 

дана од дана објављиваља у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-50/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 7. 

На основу члана 33. става 2. тачке 

20. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 38. става 2. тачке 22. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 8/17), члана 12. 

Одлуке о општинским наградама и при-

знањима (''Службени гласник општине Пе-

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

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.09.2019. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА 

И ПРИЗНАЊА  У 2019.  ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Поводом Крсне славе општине Пе-

трово Михољдан и Дана општине 12. окто-

бар, као израз захвалности за вишегоди-

шњи рад, допринос у развоју радне и 

животне средине, развоју и постојаности 

општине Петрово и друге активности у 

свим областима живота и рада на подручју 

општине Петрово, у 2019. години додје-

љују се следеће општинске награде и при-

знања: 

 I - ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ПЕТРО-

ВО 

             1.  Влада Републике Србије. 
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II - ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРО-

ВО ''МИХОЉСКО ЉЕТО '' 

     1. Завичајно удружење Озренаца        

''Озрен-земља Немањића'' из Цириха     
 

           III - ОБЛАСТ  ПРИВРЕДЕ, ШУМА-

РСТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

3.1. Златна значка општине Петро-

во: 

       1. Јовица Станојевић из Какмужа. 
 

 3.2. Сребрна значка општине Петро-

во: 

        1. Бојан Ристић из Порјечине. 
 

            3.3. Писмена похвала 

               1. Јелена Радић из Карановца, 

               2. Зорица Ђукић-Нкић из Петрова. 
        
           IV - ОБЛАСТ  ДРУШТВЕНИХ ДЈЕ-

ЛАТНОСТИ (образовање, култура, спорт, 

здра-вство и др.) 
 

            4.1. Златна значка општине Петрово 

               1. Проф. Др Миломир Нинковић 

из Минхена. 
 

4.2. Сребрена значка општине Пе-

трово: 

               1. Владо Р. Симић из Сочковца 

            
4.3. Новчана награда у износу од 

100,00 КМ. 

       1. Јелена Ристић из Какмужа, 

         2. Марија (Саша)  Попадић из Пе-

трова, 

         3. Јелена Гајић из Порјечине, 

         4. Никша Јеремић из Карановца, 

         5. Ивана Нешковић из Карановца. 
 

    4.4. Писмена похвала: 

               1. Александар Лукић из Добоја, 

         2. Срђан Јоцић из Брода, 

               3. Саша Самарџић из Какмужа, 

               4. Зоран Мартић из Карановца, 

               5. Гордана Станојевић из Кара-

новца. 
  

Члан 2. 

Награде и признања из члана 1. ове 

одлуке биће уручени на свечаној сједници 

Скупштине општине Петрово, у мјесецу 

октобру 2019. године. 

 

Члан 3. 

Одлука   ступа   на  снагу   наредног  

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово'' и 

на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-51/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 8. 

 На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи  („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број: 97/16), члана 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник  Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 8. Закона 

о министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске („Службени 

гласник  Републике Српске“, број: 25/03 и 

41/03), члана 87. став 1. Закона о соција-

лној заштити („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број: 37/12 и 90/16) и члана 

38. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово'' број: 8/17), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 24.09.2019. године, донијела   

је 
 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

У ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

            Скупштина општине Петрово ра-

списује јавни конкурс за избор и имено-

вање директора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Петрово. 

 

Члан 2. 

            Општи услови за избор и имено-

вање из  члана 1. ове одлуке прописани су 

Законом о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03 и 41/03). 

 

Члан 3. 

            Посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање из члана 1. ове одлуке, 

прописани су члана 87. став 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16).  

 



Страна 13 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 27.09.2019. године 
 

Члан 4. 

            Именовање директора ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Петрово врши се на 

период од четири године. 

 

Члан 5. 

            Јавни конкурс из члана 1. ове одлу-

ке биће објављен у ''Службеном гласнику 

Републике Српске '' и  једном од дневних 

листова доступних широј јавности. 

 

Члан 6. 

            Јавни конкурс остаје отворен 15 да-

на од дана последњег објављивања у ја-

вним гласилима из члана  5. ове одлуке.  

 

Члан 7. 

            Поступак избора, преглед приспје-

лих пријава на конкурс и предлагање листа 

са ужим избором најбољих кандидата у 

складу са законом, спроводи Комисија за 

избор и именовање  директора ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Петрово. 

 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења а биће објављена у  

„Службеном гласнику општине Петрово“ и 

огласној плочи општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-52/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 9. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16) и 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 8/17), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-

ВНОГ   ПРОСТОРА   БЕЗ   НАКНАДЕ 

МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КАРАНОВАЦ 

 

Члан 1.       

Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о додјели на коришћење пословног 

простора без накнаде Мјесној заједници 

Карановац, број 01-022-48/18 („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/18).  

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-53/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 10. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

чланa 38.став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 8/17) и члана 6. Одлуке о дава-

њу на управљање и кориштење објеката 

културе (Службени гласник општине Пе-

трово“, број 5/18), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 

ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА  

   

Члан 1. 

          Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о коришћењу пословног простора 

без накнаде ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово са Савјетом 

мјесне заједнице  Карановац на период од 

3 (три) године. 

 

Члан 2. 

Простор који се уступа на кори-

шћење без накнаде Савјету мјесне заједни-

це Карановац је простор у Дому културе 

Карановац, површине 12,00m
2 

(простор би-

вше канцеларије поште) 
 

Члан 3. 

ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово ће са корисником 

простора Савјетом мјесне заједнице Кара-

новац закључити уговор из члана 1. ове 

Одлуке у складу са Одлуком о давању на 

управљање и кориштење објеката културе 
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(Службени гласник општине Петрово“, 

број 5/18). 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у        

„Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-54/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 11. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16) и 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 8/17), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

СУФИНАНСИРАЊУ АСФАЛТИРАЊА  

ДИЈЕЛА ПУТА У МЈЕСНОЈ  

ЗАЈЕДНИЦИ СОЧКОВАЦ 

 

 

Члан 1.       

Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о суфинансирању асфалтирања ди-

јела пута у Мјесној заједници Сочковац, 

број 01-022-38/19 („Службени гласник 

општине Петрово“, број 6/19).  

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-55/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 12. 

На основу члана 38. Статута 

Општине Петрово ("Службени гласник 

Oпштине Петрово", број 8/17), члана 6. За-

кона о поступку за укидање заједничког 

права власништва на бившем кметском се-

лишту ("Службени лист СР БиХ", број 

22/73) и члана 190. Закона о општем упра-

вном поступку ("Службени гласник Репу-

блике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 

66/18), у поступку утврђивања права вла-

сништва на некретнинама које се у земљи-

шним књигама воде као бивша кметска 

селишта, покренутом по захтјеву Ђукић 

Драге Зорана и Ђукић Драге Бранислава из 

Петрова, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 24.09.2019. годи-

не, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Ђукић Драге 

Зорана из Петрова и Ђукић Драге Брани-

слава из Петрова па се истима  утврђује 

право власништва са дијелом од 1/1, како 

слиједи:  

-ЂУКИЋ (Драго) ЗОРАНУ на не-

кретнинама означеним као к.ч.бр. 282/29 

"Суво поље" њива 4. класе површине  1628 

м2 уписана у зк.ул. број 21 к.о. Петрово-

Лужани као власништво кметовских поро-

дица Шешљак к.бр.1, Шешљак к. бр.2,  На-

ранчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, Алексић 

к.бр.5, Шешљак без кућног броја (Недо), 

Максимовић без кућног броја (породица 

Стјепана), Пушељић, Топљаловић, Стјепа-

новић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, Сјепа-

новић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лукић и 

других којим некретнинама по новом 

премјеру одговара парцела означена као 

к.ч.бр.3865/1 "Суво поље" њива 4. класе 

површине  1628м2  уписана у посједовни 

лист број 1502 к.о. Петрово на име Ђукић 

Драге Зоран  из Петрова са дијелом од 1/1.  

-ЂУКИЋ (Драго) БРАНИСЛАВУ на 

некретнинама означеним као к.ч.бр. 

282/211 "Суво поље" њива 4. класе повр-

шине 1924м2 уписана у зк.ул. број 21  к.о. 

Петрово-Лужани као власништво кмето-

вских породица Шешљак к.бр.1, Шешљак 

к. бр.2, Наранчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, 

Алексић к.бр.5, Шешљак без кућног броја 

(Недо), Максимовић без кућног броја (по-

родица Стјепана),  Пушељић, Топљаловић, 

Стјепановић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, 

Сјепановић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лу-

кић и других којим некретнинама по новом 

премјеру одговара парцела означена као 

к.ч.бр.3865/6 "Суво поље" њива 4. класе 

површине 1924м2 уписана у посједовни 

лист број 662 к.о. Петрово на име Ђукић 

Драге Бранислав из Петрова  са дијелом од 

1/1.  
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2. Утврђује се право власништва –

сувласништва у корист Ђукић Драге Зо-

рана и Ђукић Драге Бранислава из Петрова 

са дијеловима од по 1/2 на некретнинама 

означеним као к.ч.бр.282/212 "Суво поље" 

њива 4. класе површине 140м2 уписана у 

зк.ул. број 21 к.о.Петрово-Лужани као вла-

сништво кметовских породица  Шешљак 

к.бр.1, Шешљак к. бр.2,  Наранчић к.бр.3, 

Алексић к.бр.4, Алексић к.бр.5, Шешљак 

без кућног броја (Недо), Максимовић без 

кућног броја (породица Стјепана), Пуше-

љић, Топљаловић, Стјепановић к.бр.23, 

Стјепановић к.бр.33, Сјепановић к.бр.22, 

Дујковић, Ђукић, Лукић и других којим 

некретнинама по новом премјеру одговара 

парцела означена као к.ч.бр.3865/7 "Суво 

поље" њива 4. класе површине 140м2 

уписана у посједовни лист број 129 к.о. 

Петрово на име Ђукић Драге Бранислав из 

Петрова са дијелом од 1/2 и Ђукић Драге 

Зоран из Петрова  са  дијелом од 1/2. 

3. Након правоснажности овог рје-

шења на некретнинама  из тачке 1. Ди-

спозитива овог рјешења у јавним евиде-

нцијама надлежног органа извршиће се по 

службеној дужности  упис права власни-

штва са дијелом од 1/1 у корист и на име 

Ђукић Драге Зорана и Ђукић Драге Бра-

нислава из Петрова на начин како је то 

наведено у тачки 1. диспозитива овог рје-

шења те упис права сувласништва  на не-

кретнинама из тачке 2. диспозитива овог 

рјешења са дијеловима од по 1/2  у корист 

и на име Ђукић Драге Зорана и Ђукић 

Драге Бранислава из Петрова. 

4. Саставни дио овог рјешења је 

пријавни "А" лист  за к.о. Петрово-Лужани  

број: 5/2019 од  05.09.2019. године 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Ђукић Драге Зоран и Ђукић Драге 

Бранислав из Петрова поднијели су захтјев 

за утврђивање права власништва на некре-

тнинама које се у земљишним књигама во-

де као бивша кметска  селишта сходно чла-

ну 6. Закона о укидању заједничких права 

власништва на бившим кметским сели-

штима. 

У захтјеву, подносиоци су навели да 

су законски насљедници  покојног Ђукић 

Драге син Дујка из Петрова темељем Рје-

шења о насљеђивању Основног суда у До-

боју, да је међу насљедницима на темељу 

тог Рјешења и Судског поравнања  закљу-

ченог код Основног суда у Добоју, број: 85 

0 V 061357 16 V од 26.12.2017. године у 

коме су учествовали као правни сљедници 

покојног Драге и дједа Ђукић Дујка извр-

шена физичка диоба некретнина тако да су 

подносиоци овог захтјева између осталих 

некретнина, појединачно постали власни-

ци парцела и то: Ђукић Зоран  парцеле 

означене као к.ч.бр.3865/1 "Суво поље" 

њива 4. класе површине 1628м2 уписана у 

п.л. број 1502 к.о. Петрово са дијелом од 

1/1 а  Ђукић Бранислав  парцеле означене 

као к.ч.бр.3865/6 њива 4. класе површине 

1924м2 уписана у п.л.број 662 к.о. Петрово 

са дијелом од 1/1 а у парцели број 3865/7  

"Суво Поље" њива 4. класе површине 

140м2 уписана у пл.број 129 к.о. Петрово 

са по 1/2 су као сувласници уписани Ђукић 

Зоран и Ђукић  Бранислав.  

Подносиоци су у захтјеву даље на-

вели да се у нарави ради о некретнинама 

које су по старом операту и грунтовници 

коју води з.к.уред Грачаница у зк.ул.бр.77 

(ел.21) к.о.СП  Петрово-Лужани уписане 

као кметовина-кметовска селишта а носе 

ознаку по грунтовници и саставни су дио 

к.ч.број 282/29 која није цијепана по 

грунтовници па је потребно ускладити по-

вршине  и израдити пријавни А лист који 

би био саставни дио Рјешења о призна-

вању права власништва ради провођења у 

земљишној књизи, да су наведене парцеле 

биле дугогодишњи посјед и власништво 

прадједа Ђукић Илије а након његове 

смрти дједа Ђукић Дујка а потом  и оца 

подносилаца захтјева, сада покојног Ђукић 

Драге док су сада њихово власништво како 

је то горе појединачно наведено које су 

стекли по основу правног посла тако да се 

сада у катастарским  књигама за к.о. 

Петрово у наведеним посједовним листо-

вима воде као посјед  подносилаца захтјева 

како је то напријед наведено са дијелом од 

1/1 и сувласници са дијеловима од по 1/2.  

Подносиоци захтјева имају правног 

интереса и траже да се парцеле које носе 

ознаку стари број 282/29, (н.бр.3865/1), 

(н.бр.3865/6) и ( н.бр.3865/7)  уписана у 

зк.ул.бр.77 (ел. 21) к.о. СП Петрово-Лужа-

ни, идентификују на терену и Пријавним А 

листом поцијепају и усагласе површине 

старог са новим премјером и Ђукић Зорану 

и Ђукић Браниславу, сваком појединачно 
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како је то у историјату овог захтјева наве-

дено призна право власништва на горе 

наведеним парцелама са дијелом од 1/1 а 

на парцели 3865/7 (стари број 282/29-дио) 

са дијелом од по 1/2 јер је наведене пар-

целе држао у посједу њихов прадјед Илија 

Ђукић, послије његове смрти некретнине 

је у посједу држао дјед Дујко Ђукић син 

Илије из Петрова који је рођен 1892 године 

а након његове смрти, дједа Дујка је 

наслиједио Драго Ђукић отац подносилаца 

захтјева који су ове некретнине наслије-

дили по горе наведеном Рјешењу о на-

сљеђивању. Предметне некретнине у зе-

мљишним књигама Општинског суда у 

Грачаници у  зк.улошку број 77 (ел. 21) за 

к.о. Петрово-Лужани воде се као  својина  

кметовских породица  Шешлак, Наранчић, 

Алексић,  Пушељић  и других.  

Уз захтјев странке су као доказ при-

ложиле овјерену фотокопију Судског  

поравнања  сачињено код  Основног суда у 

Добоју дана 26.12.2017. године, број: 85 0 

V 061357 16 V, посједовних  листова  број 

1502, 662 и 129 к.о. Петрово, идентифи-

кације парцела по новом и старом пре-

мјеру и зк.извадак за зк.ул.бр.21 к.о. СП 

Петрово-Лужани. 

У поступку који је претходио доно-

шењу овог рјешења одржана је усмена ра-

справа и увиђај на лицу мјеста дана 05.09. 

2019. године. Расправи су поред водитеља 

поступка присутвовали геометар из Репу-

бличке управе за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука Подручна је-

диница Добој Подручна канцеларија Пе-

трово, подносиоци захтјева -Ђукић Зоран и 

Ђукић Бранислав те свједоk Јово Пушељић 

из Петрова. 

На усменој расправи одржаној 

05.09.2019. године на захтјев водитеља 

поступка геометар је пред присутнима 

идентификовао предметне парцеле а након 

тога извршио идентификацију парцела по 

новом и старом премјеру и на записник 

изјавио: "Увидом у нови и стари ката-

старски операт утврдио сам да парцели 

означеној по новом премјеру као 

к.ч.бр.3865/1 "Суво поље" њива 4. класе 

површине 1628м2 уписана у посједовни 

лист број 1502 к.о. Петрово на име по-

сједника  Ђукић Драге Зоран из Петрова  

са дијелом од 1/1, по старом премјеру 

одговара дио к.ч.бр.282/29 "Сухо Поље" 

ораница од 3484 м2 уписана у зк.ул.бр. 

ел.21 к.о. Петрово-Лужани као власништво 

кметовских породица Шешљак к.бр.1, Ше-

шљак к. бр.2,  Наранчић к.бр.3, Алексић 

к.бр.4, Алексић к.бр.5, Шешљак без кућног 

броја (Недо), Максимовић без кућног броја 

(породица Стјепана),  Пушељић, Топало-

вић, Стјепановић к.бр.23, Стјепановић 

к.бр.33, Сјепановић к.бр.22, Дујковић, Ђу-

кић, Лукић и других, парцели означеној 

као  к.ч.бр.3865/6 њива 4. класе површине 

1924м2 уписана у посједовни лист број 662 

к.о. Петрово на име посједника Ђукић Дра-

ге Бранислав са дијелом од 1/1 по старом 

премјеру одговара дио к.ч.бр.282/29 "Сухо 

Поље" ораница од 3484 м2 уписана у 

зк.ул.бр. ел.21 к.о. Петрово-Лужани  као 

власништво кметовских породица  Ше-

шљак к.бр.1, Шешљак к. бр.2,  Наранчић 

к.бр.3, Алексић к.бр.4, Алексић к.бр.5, 

Шешљак без кућног броја (Недо), Ма-

ксимовић без кућног броја (породица 

Стјепана),  Пушељић, Топаловић, Стјепа-

новић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, Сјепа-

новић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лукић и 

других  и парцели означеној као к.ч.број 

3865/7 "Суво Поље" њива 4. класе повр-

шине 140м2 уписана у пл.број 129 к.о. 

Петрово на име  Ђукић Драге Зоран Зоран  

и Ђукић  Драге Бранислав из Петрова са 

дијеловима од по 1/2 по старом премјеру 

одговара дио к.ч.бр.282/29  "Сухо Поље" 

ораница од 3484м2  уписана у зк.ул.бр. 

ел.21 к.о. Петрово-Лужани као власништво 

кметовских породица Шешљак к.бр.1, Ше-

шљак к. бр.2,  Наранчић к.бр.3, Алексић 

к.бр.4, Алексић к.бр.5, Шешљак без кућног 

броја (Недо), Максимовић без кућног броја 

(породица Стјепана), Пушељић, Топало-

вић, Стјепановић к.бр.23, Стјепановић 

к.бр.33, Сјепановић к.бр.22, Дујковић, Ђу-

кић, Лукић и других. 

На усменој расправи одржаној исто-

га дана, након што су позвани да се изјасне 

о предмету поступка, подносиоци захтјева 

Ђукић Драге Зоран и Ђукић Драге Бра-

нислав су сагласно изјавили: "Остајемо 

код захтјева за утврђивање права вла-

сништва на предметним некретнинама и 

истичемо  да су наведене парцеле биле ду-

гогодишњи посјед и власништво нашег 

прадједа Ђукић Илије,  након његове смр-

ти,  нашег дједа Ђукић Дујка а послије дје-

дове смрти све његове некретнине су 
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наслиједила његова дјеца међу којима и 

наш сада покојни отац Ђукић Драго а 

наком смрти нашег оца Драге, његове 

некретнине смо наслиједили ми.  Наши 

преци, конкретно дјед Ђукић Дујко био је 

у посједу предметних некретнина од прије 

1950. године. С обзиром да су некретнине 

биле укњижене као супосјед сљедника 

покојног Ђукић Дујка, у ванпарничном 

поступку код Основног суда у Добоју  

извршили смо диобу некретнина, закљу-

чено је судско поравнање  број: 85 0 V 

061357 16 V од 26.12.2017. године тако да 

су нама у дио припале, између осталих,  и 

предметне некретнине како је то горе 

појединачно наведено те смо  ми сада у 

катастарском операту укњижени као по-

сједници у наведеним посједовним листо-

вима. Предлажемо да се проведу докази 

увидом и читањем доказа у спису који су 

приложени уз захтјев те саслушањем данас 

присутног свједока Пушељић Јове из Пе-

трова а као доказ прилажемо и рјешење о 

насљеђивању Општинског суда у Грача-

ници број О.226/78 од 30.6.1982. године 

иза умрлог нам дједа Ђукић Дујка из којег 

се види да је дјед умро 1978. године а 

Рјешење о насљеђивању Основног суда у 

Добоју број: 085 0 О 037184 13 0 од 24.09. 

2013. године иза нашег оца Ђукић Драге 

смо приложили уз захтјев." 

Позван да се изјасни о томе да ли 

му је познато колико година  је породица 

Ђукић у посједу предметних некретнина 

свједок Пушељић Јово је изјавио: Ја сам 

рођен 1937. године. Комшија сам са подно-

сиоцима захтјева. Добро сам познавао њи-

ховог дједа Ђукић Дујка а наравно и њи-

ховог оца Ђукић Драгу. Знам да је то 

земљиште породице Ђукић. Одговорно 

тврдим да је у посједу тог земљишта и од 

прије 1950. године био њихов отац Ђукић 

Драго  да је то земљиште обрађивао и да га 

нико у томе није ометао  а да је те 

некретнине наслиједио од  свог оца Ђукић 

Дујка. Након смрти Ђукић Драге, његове 

некретнине наслиједила су његова дјеца  

Зоран, Бранислав и Бранислава, а како су 

се они подијелили, ја не знам тачно." 

У присуству странака -подносилаца 

захтјева извршен је увид у приложене 

доказе. 

 Након проведеног поступка, на 

основу одржане усмене расправе, извр-

шеног увиђаја на лицу мјеста, изјаве  свје-

дока, те на основу прилога  у спису  пре-

дмета утврђено је сљедеће: 

- Увидом у пл.број 1502/5 к.о. Пе-

трово утврђено је да је у истом уписана 

парцела к.ч.бр.3865/1 "Суво Поље" њиве 4. 

класе површине 1628 м2 на име посједника 

Ђукић Драге Зоран  из Петрова са дијелом 

од 1/1 

- Увидом у пл.број 662/1 к.о. Пе-

трово утврђено је да је у истом уписана 

парцела к.ч.бр.3865/6  "Суво Поље" њиве 

4. класе површине 1924 м2 на име посје-

дника Ђукић Драге Бранислав  из Петрова  

са дијелом од 1/1 

-Увидом у пл.број 129/1 к.о. Петро-

во утврђено је да је у истом уписана 

парцела к.ч.бр.3865/7 "Суво Поље" њиве 4. 

класе површине 140 м2 на име супо-

сједника, Ђукић Драге Зоран са дијелом од 

1/2 и   Ђукић Драге Бранислав  са дијелом 

од 1/2 . 

- увидом у идентификацију парцела  

новог и старог премјера  урађену од стране 

овог органа под бројем: 21.69/952.1-3-

168/2019 од 19.08.2019. године утврђено је 

да парцели означеној по новом премјеру 

као к.ч.бр.3865/1 к.о.Петрово по старом 

премјеру одговара дио к.ч.бр.282/29 к.о. 

Петрово-Лужани, парцели означеној као  

к.ч.бр.3865/6 к.о.Петрово по старом пре-

мјеру одговара дио к.ч.бр.282/29 к.о. 

Петрово-Лужани  и парцели означеној као 

к.ч.број 3865/7 к.о. Петрово по старом пре-

мјеру одговара дио к.ч.бр.282/29 к.о. Пе-

трово-Лужани, 

- Увидом у зк.ул.бр.21 (ел) к.о. Пе-

трово-Лужани утврђено је да је у истом  

уписана, између осталих парцела означене 

као к.ч.бр.282/29  "Сухо Поље" ораница од 

3484м2 уписана у зк.ул.бр. ел.21 к.о. 

Петрово-Лужани као власништво кмето-

вских породица  Шешљак к.бр.1, Шешљак 

к. бр.2, Наранчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, 

Алексић к.бр.5, Шешљак без кућног броја 

(Недо), Максимовић без кућног броја (по-

родица Стјепана), Пушељић, Топаловић, 

Стјепановић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, 

Сјепановић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лу-

кић и других. 

-Увидом у Рјешење о насљеђивању 

Општинског суда у Грачаници број 

О.226/78 од 30.6.1982. године иза умрлог 

Ђукић Дујка утврђено је да заоставштину 
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иза умрлог  Ђукић Дујка чине некретнине 

уписане у зк.ул.бр.7 и 48 к.о. Лужани и 

зк.ул.бр.43 к.о. Брђани. У предметном рје-

шењу је наведено да се из заоставштине  

издваја имовина коју су оставилац  Ђукић 

Дујко и Ђукић рођ. Благојевић Јованка као 

примаоци издржавања  

Уговором о доживотном издржава-

њу Р.бр.68/75 од 22.2.1975. године распо-

редили на насљеднике и тим Уговором о 

доживотном издржавању Ђукић Јеленку  је 

остављена 1/3 у парцели означеној као 

к.ч.бр.3865 к.о. Петрово. За законске на-

сљеднике на нераспоређеном дијелу про-

глашена су дјеца умрлог Дујка међу којима 

и Ђукић Драго са дијелом од 1/9. 

- Увидом у Рјешење о насљеђивању 

Основног суда у Добоју број:   број: 085 0 

О 037184 13 0 од 24.09.2013. године иза 

Ђукић Драге сина Дујка утврђено је да 

заоставштину Ђукић Драге  чини, између 

осталих, и супосјед  некретнина уписаних 

у посједовном листу број 133 к.о. Петрово 

(к.ч.бр.3865/1). 

-Увидом у Судско поравнање за-

кључено код Основног суда у Добоју, број: 

85 0 V 061357 16 V од 26.12.2017. године 

утврђено је да је по приједлогу  предлагача 

Ђукић Милоша из Петрова, као правног 

сљедника, Ђукић Маринка  и противника 

предлагача, Ђукић Миленка и других (све 

наведено у Судском поравнању) у коме су 

учествовали и подносиоци захтјева (Ђукић 

Зоран и Ђукић Бранислав као правни 

сљедници покојног Ђукић Драге сина 

Дујка, извршена физичка диоба некретни-

на тако да су подносиоци овог захтјева 

између осталих некретнина, појединачно 

добили у дио- постали власници парцела и 

то: Ђукић Зоран к.ч.бр.3865/1 "Суво поље" 

њива 4. класе површине 1628 м2 уписана 

сада у п.л. број 1502 к.о. Петрово са ди-

јелом од 1/1, Ђукић Бранислав к.ч.бр. 

3865/6 "Суво поље" њива 4. класе повр-

шине 1924м2 уписана сада у п.л.број 662 

к.о. Петрово са дијелом од 1/1 а парцелу 

број 3865/7 уписана сада у п.л.број 129 к.о. 

Петрово добили су на једнаке дијелове то 

јест постали власници  са по 1/2.  

На основу изјава странака и свједо-

ка утврђено је да су правни предници 

подносилаца захтјева у посједу предме-

тних некретнина од прије 1950. године. 

С обзиром да грунтовно и катастар-

ско стање у погледу предметних парцела 

није усаглашено геометар из Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука Подручна јединица 

Добој Подручна канцеларија Петрово је на 

захтјев водитеља поступка  извршио ције-

пање парцеле по грунтовници- парцеле  

означене по старом премјеру као к.ч.бр. 

282/29 уписане у зк.ул.бр. (ел.21) к.о. 

Петрово-Лужани   и израдио пријавни "А" 

лист  за к.о. Петрово-Лужани број 5/2019 

од 05.09.2019. године који је саставни дио 

овог Рјешења  ради провођења у земљи-

шној књизи. 

Чланом 2. Закона о поступку  за 

укидање заједничког права власништва на 

бившим кметским селиштима ("Службени 

лист СР БиХ", број 22/73) прописано је да 

право власништва на бившим кметском 

селишту припада лиицима  која су се 18. 

августа 1951. године затекла на бившем 

кметском селишту као: 

1) чланови  бивше кметске породи-

це 

2)лица примљена на бивше кметско 

селиште са пристанком чланова бивше 

кметске породице (тачка 1) или њихових 

претходника у циљу да трајно остану на 

кметском селишту као и потомци  примље-

них лица 

3) лица усвојена или доведена 

4) брачни другови умрлих чланова 

бивше кметске породице и брачни другови 

лица из тачке 2. и 3. овог члана 

Члан 6. став 1. истог закона про-

писује: Поступак за утврђивање права вла-

сништва по овом Закону спроводи и рје-

шење доноси скупштина општине на чијем 

се подручју налази бивше кметско селиште 

или његов највећи дио, по одредбама 

Закона о општем управном поступку а став 

2. Поступак се покреће на захтјев  било 

којег лица из члана 2, 3. и 5. овог Закона а 

поступак се може покренути и по слу-

жбеној дужности, те на захтјев јавног 

тужилаштва  и јавног правобранилаштва а 

члан 7. Закона да орган који спроводи 

поступак настојаће на расправи да међу 

странкама дође до споразума, како у по-

гледу права величине дијела на бившем 

кметском селишту тако и у погледу  диобе 

и евентуалних отуђења бившег кметског 

селишта.    
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С обзиром на све напријед наведено 

одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

 

Ово Рјешење је коначно у управном 

поступку и против истог се не може 

уложити жалба али се  може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

  Тужба се подноси непосредно 

Окружном суду у Добоју. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-56/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 13. 

На основу члана 38. Статута 

Општине Петрово ("Службени гласник 

Oпштине Петрово", број 8/17), члана 6. За-

кона о поступку за укидање заједничког 

права власништва на бившем кметском 

селишту ("Службени лист СР БиХ", број 

22/73) и члана 190. Закона о општем упра-

вном поступку ("Службени гласник Репу-

блике Српске", број 13/02, 87/07 , 50/10 и 

66/18), у поступку утврђивања права вла-

сништва на некретнинама које се у земљи-

шним књигама воде као бивша кметска 

селишта, покренутом по захтјеву Ђукић 

Никић Јеленка Зорице, Ђукић Јеленка Ми-

лоша из Петрова и Микић рођ. Ђукић Је-

ленка Јелене из Бољанића, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.09.2019. године  доноси  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Ђукић-Ни-

кић Јеленка Зорице из Петрова, Ђукић 

Јеленка Милоша из Петрова и Микић 

Јеленка Јелене рођ. Ђукић из Бољанића  па 

се истима утврђује право власништва са 

дијелом од 1/1, како слиједи:  

-ЂУКИЋ-НИКИЋ ЗОРИЦИ на не-

кретнинама означеним као к.ч.бр.282/210  

"Суво поље" њива 4. класе површине  

908м2 уписана у зк.ул. број 21 к.о. Петро-

во-Лужани као власништво кметовских 

породица Шешљак к.бр.1, Шешљак к. бр.2,  

Наранчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, Алексић 

к.бр.5, Шешљак без кућног броја (Недо), 

Максимовић без кућног броја (породица 

Стјепана), Пушељић, Топљаловић, Стјепа-

новић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, Сјепа-

новић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лукић и 

других којим некретнинама по новом 

премјеру одговара парцела означена као 

к.ч.бр.3865/9 "Суво поље" њива 4. класе 

површине 908м2 уписана у посједовни 

лист број 1645 к.о. Петрово на име Ђукић-

Никић Јеленка Зорица из Петрова са ди-

јелом од 1/1.  

-ЂУКИЋ МИЛОШУ на некретни-

нама означеним као к.ч.бр.282/147 "Суво 

поље" њива 4. класе површине 684м2 упи-

сана у зк.ул. број 21 к.о. Петрово-Лужани 

као власништво кметовских породица  

Шешљак к.бр.1, Шешљак к. бр.2, Нара-

нчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, Алексић 

к.бр.5, Шешљак без кућног броја (Недо), 

Максимовић без кућног броја (породица 

Стјепана), Пушељић, Топљаловић, Стјепа-

новић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, Сјепа-

новић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лукић и 

других којим некретнинама по новом пре-

мјеру одговара парцела означена као 

к.ч.бр.3865/8 "Суво поље" њива 4. класе 

површине  684м2  уписана у посједовни 

лист број 1697 к.о. Петрово на име Ђукић 

Јеленка Милош из Петрова  са дијелом од 

1/1.  

- МИКИЋ ЈЕЛЕНИ рођ. ЂУКИЋ на 

некретнинама означеним као к.ч.бр. 

282/209  "Суво поље" њива 4. класе повр-

шине 512м2 уписана у зк.ул. број 21 к.о. 

Петрово-Лужани као власништво кмето-

вских породица  Шешљак к.бр.1, Шешљак 

к. бр.2, Наранчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, 

Алексић к.бр.5, Шешљак без кућног броја 

(Недо), Максимовић без кућног броја (по-

родица Стјепана), Пушељић, Топљаловић, 

Стјепановић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, 

Сјепановић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лу-

кић и других којим некретнинама по новом 

премјеру одговара парцела означена као 

к.ч.бр.3865/3 "Суво поље" њива 4. класе 

површине 512м2 уписана у посједовни 

лист број 141 к.о. Петрово на име Микић 

Јеленка Јелена рођ. Ђукић са дијелом од 

1/1.  

2. Утврђује се право власништва –

сувласништва у корист Ђукић-Никић Је-

ленка Зорице, Ђукић Јеленка Милоша и 

Микић Јеленка Јелене рођ. Ђукић са ди-

јеловима од по 1/3 на некретнинама 

означеним као к.ч.бр.282/208  "Суво поље" 
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њива 4. класе површине  301м2 уписана у 

зк.ул. број 21 к.о. Петрово-Лужани као 

власништво кметовских породица Ше-

шљак к.бр.1, Шешљак к. бр.2,  Наранчић 

к.бр.3, Алексић к.бр.4, Алексић к.бр.5, 

Шешљак без кућног броја (Недо), Макси-

мовић без кућног броја (породица Стје-

пана), Пушељић, Топљаловић, Стјепано-

вић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33, Сјепано-

вић к.бр.22, Дујковић, Ђукић, Лукић и 

других којим некретнинама по новом 

премјеру одговара парцела означена као 

к.ч.бр.3865/10 "Суво поље" њива 4. класе 

површине 301м2 уписана у посједовни 

лист број 133 к.о. Петрово на име  Ђукић 

Јеленка Милош из Петрова  са 1/3,  Ђукић-

Никић Јеленка Зорица из Петрова са 1/3 и 

Микић Јеленка Јелена рођ. Ђукић из Пе-

трова са дијелом од 1/3.  

3. Након правоснажности овог рје-

шења на некретнинама из тачке 1. Диспо-

зитива овог рјешења у јавним евиденци-

јама надлежног органа извршиће се по 

службеној дужности упис права власни-

штва са дијелом од 1/1 у корист и на име 

Ђукић-Никић Јеленка Зорице, Ђукић Јеле-

нка Милоша и Микић Јеленка Јелене  на 

начин како је то наведено у тачки 1. Ди-

спозитива овог рјешења те упис права 

сувласништва на некретнинама из тачке 2. 

диспозитива овог рјешења са дијеловима 

од по 1/3 у корист и на име Ђукић-Никић 

Јеленка Зорице, Ђукић Јеленка Милоша и 

Микић Јеленка Јелене. 

4. Саставни дио овог рјешења је 

пријавни "А" лист  за к.о. Петрово-Лужани  

број: 1/2019 од 19.07.2019. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Ђукић Никић Јеленка Зорица, Ђу-

кић Јеленка Милош из Петрова и Микић 

Јеленка Јелена рођ. Ђукић из Бољанића по-

днијели су захтјев за утврђивање права 

власништва на некретнинама које се у 

земљишним књигама воде као бивша 

кметска  селишта сходно члану 6. Закона о 

укидању заједничких права власништва на 

бившим кметским селиштима. Уз захтјев  

странке су као доказ приложиле овјерене 

фотокопије: - записника са рочишта одр-

жаног у Основном суду у Добоју дана 

26.12.2017. године, број: 85 0 V 061357 16 

V,  посједовних  листова  број 133, 141, 

1645 и 1697 к.о. Петрово, идентификација 

парцела по новом и старом премјеру и 

зк.извадак за зк.ул.бр.21 к.о. СП Петрово-

Лужани а накнадно и Рјешење о насље-

ђивању Општинског суда у Грачаници број 

О.226/78 од 30.6.1982. године иза умрлог 

им дједа Ђукић Дујка и Рјешење о насље-

ђивању Основног суда у Добоју број: 085 0 

О 021089 11 0 од 21.06.2011. године иза 

умрлог оца Ђукић Јеленка. 

  У захтјеву, подносиоци су навели 

да су тестаментарни и законски насље-

дници  покојног Ђукић Јеленка син Дујка 

из Петрова темељем Рјешења о насљеђи-

вању број: 085 0 О 021089 11 0 од 21.06. 

2011. године, да је међу насљедницима  на 

темељу Рјешења и Судског поравнања 

број: 85 0 V 061357 16 V од 26.12.2017. 

године у коме су учествовали као правни 

сљедници покојног Јеленка и дједа Ђукић 

Дујка извршена физичка диоба некретнина 

тако да су подносиоци овог захтјева 

између осталих некретнина, појединачно 

постали власници парцела и то: Ђукић 

Никић Зорица парцеле означене као 

к.ч.бр.3865/9 "Суво поље" њива 4. класе 

површине 908м2 уписана у п.л. број 1645 

к.о. Петрово са дијелом од 1/1, Микић рођ. 

Ђукић Јелена к.ч.бр. 3865/3 "Суво Поље" 

њиве 4. класе површине 512м2 уписана у 

п.л.број 141 к.о.Петрово са дијелом од 1/1, 

Ђукић Милош к.ч.бр.3865/8 њива 4. класе 

површине 684м2 уписана у п.л.број 1697 

к.о. Петрово са дијелом од 1/1 а на парцели 

означеној као к.ч. број 3885/10 у п.л.број 

133 к.о. Петрово постали су сувласници са 

по  1/3  дијела. У захтјеву су даље навели 

да се у нарави ради о некретнинама које су 

по старом операту и грунтовници коју 

води з.к.уред Грачаница у зк.ул.бр.77 

(ел.21) к.о.СП Петрово-Лужани уписане 

као кметовина-кметовска селишта а носе 

ознаку по грунтовници и саставни су дио 

к.ч.број 282/30 и к.ч.бр.282/147 по з.к. 

изватку а по идентификацији к.ч.бр.282/47 

па је потребно у поступку извршити 

провјеру и усаглашавање ове парцеле, из 

идентификације РУГИПП-а и података у 

зк.ул.бр.21, као и цијепање по грунтовници 

и израдити пријавни А лист који би био 

саставни дио Рјешења о признавању права 

власништва ради провођења у земљишној 

књизи, да су наведене парцеле биле дуго-

годишњи посјед и власништво прадједа 

Ђукић Илије а након његове смрти дједа 
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Ђукић Дујка а потом  и оца подносилаца 

захтјева, сада покојног Ђукић Јеленка док 

су сада њихово власништво како је то горе 

појединачно наведено које су стекли по 

основу правног посла тако да се сада у 

катастарским књигама за к.о. Петрово у 

наведениом посједовним листовима  воде 

као посјед  подносилаца захтјева како је то 

напријед наведено. 

С обзиром да имају правног инте-

реса, траже да се парцеле које носе ознаку 

стари број 282/147 и к.ч.бр.282/30 (н.бр. 

3863) и (н.бр.3865/8, н.бр.3865/9  и 3865/10 

уписана у зк.ул.бр.77 (ел. 21) к.о. СП Пе-

трово-Лужани, идентификују на терену и 

Пријавним А листом поцијепају и усагласе 

површине старог са новим премјером и 

Ђукић Никић Зорици, Микић Јелени и 

Ђукић Милошу, сваком појединачно како 

је то у историјату овог захтјева наведено 

призна право власништва на горе наве-

деним парцелама са дијелом од 1/1 а на 

парцели 3865/10 (стари број 282/30) са 

дијелом од по 1/3 сматрајући захтјев опра-

вданим јер је наведене парцеле држао у 

посједу њихов прадјед Илија Ђукић, по-

слије његове смрти некретнине је у посједу 

држао дјед Дујко Ђукић син Илије из Пе-

трова који је рођен 1892 године а након 

његове смрти, те некретнине је наслиједио 

Јеленко Ђукић отац подносилаца захтјева, 

а послије њега, некретнине су наслиједили 

подносиоци захтјева. 

У поступку који је претходио доно-

шењу овог рјешења одржана је усмена ра-

справа и извршен увиђај на лицу мјеста 

дана 15.07.2019. године. Расправи су поред 

водитеља поступка присуствовали Љуби-

ша Јовић,  геометар из Републичке управе 

за геодетске и имовинско-правне послове 

Бања Лука Подручна јединица Добој По-

дручна канцеларија Петрово, подносиоци 

захтјева те свједоци Дујковић Милисав и 

Максимовић Радислав из Петрова. 

На усменој расправи водитељ по-

ступка је упознао присутне странке са 

предметом поступка а затим позвао по-

дносиоце захтјева да се изјасне о предмету 

поступка након чега су подносиоци за-

хтјева Ђукић Никић Зорица, Микић рођ. 

Ђукић Јелена и Ђукић Милош сагласно 

изјавили: Остајемо код захтјева за утвр-

ђивање права власништва на предметним 

некретнинама и истичемо да су наведене 

парцеле биле дугогодишњи посјед и вла-

сништво нашег прадједа Ђукић Илије,  

након његове смрти нашег дједа Ђукић 

Дујка а послије дједове смрти све његове 

некретнине су наслиједила његова дјеца 

међу којима и наш сада покојни отац 

Ђукић Јеленко а наком смрти нашег оца 

Јеленка његове некретнине смо наслије-

дили ми.  С обзиром да су некретнине биле 

укњижене као супосјед нашег оца и стри-

чева, у ванпарничном поступку код Осно-

вног суда у Добоју извршили смо диобу 

некретнина, закључено је судско поравна-

ње  број: 85 0 V 061357 16 V од 26.12.2017. 

године тако да су нама у дио припале, 

између осталих,  и предметне некретнине  

како је то горе појединачно наведено те 

смо  ми сада у катастарском операту укњи-

жени као посједници у наведениом посје-

довним листовима. Предлажемо да се про-

веду докази увидом и читањем доказа у 

спису који су приложени уз захтјев те 

саслушањем данас присутних свједока 

Дујковић Милисава из Петрова и Макси-

мовић Радислава из Петрова а као доказ 

прилажемо и рјешење о насљеђивању 

Општинског суда у Грачаници број 

О.226/78 од 30.6.1982. године иза умрлог 

нам дједа Ђукић Дујка и Рјешење о 

насљеђивању Основног суда у Добоју број: 

085 0 О 021089 11 0 од 21.06.2011. године 

иза нашег оца Ђукић Јеленка. 

На захтјев  водитеља поступка, дана 

15.07.2019. године, геометар Љубиша Јо-

вић је у присуству водитеља поступка, 

странака-подносилаца захтјева и свједока 

Максимовић Радислава и Дујковић Мили-

сава идентификовао парцеле на лицу мје-

ста а након тога и идентификацију парцела 

по новом и старом премјеру и на записник 

изјавио: "Увидом у нови и стари катастар-

ски операт утврдио сам да парцели озна-

ченој по новом премјеру као к.ч.бр.3865/9 

"Суво поље" њива 4. класе површине 

908м2 уписана у п.л. број 1645 к.о. Пе-

трово као посјед Ђукић Никић Зорица из 

Петрова са дијелом од 1/1 по старом пре-

мјеру одговара дио к.ч.бр.282/147 "Сухо 

Поље" ораница од 1896м2 уписана у 

зк.ул.бр зк.ул.бр.77(ел 21) к.о. Петрово-

Лужани,  парцели означеној по новом пре-

мјеру као к.ч.бр. 3865/3 "Суво Поље" њиве 

4. класе површине 512м2 уписана у п.л. 

број 141 к.о.Петрово као посјед Микић 
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рођ. Ђукић Јелена са дијелом од 1/1 по 

старом премјеру одговара дио к.ч.бр. 

282/147 "Сухо Поље" ораница од 1896м2 

уписана у зк.ул.бр. 77 (ел.21) к.о. Петрово-

Лужани, парцели  означеној  по новом пре-

мјеру као к.ч.бр.3865/8 њива 4. класе по-

вршине 684м2 уписана у п.л.број 1697 к.о. 

Петрово као посјед Ђукић Јеленка Милош  

са дијелом од 1/1 по старом премјеру одго-

вара дио к.ч.бр. 282/30 "Сухо Поље" ора-

ница од 3296м2 уписана у зк.ул.бр.77 

(ел.21) к.о. Петрово-Лужани а парцели 

означеној по новом премјеру као к.ч. број  

3865/10 "Суво Поље" њиве 4. класе од 301 

м2 уписана у  у п.л.број 133 к.о. Петрово 

као супосјед Ђукић Јеленка Милош, Ђукић 

Никић Јеленка Зорица и Микић Јеленка 

Јелена рођ. Ђукић са дијеловима од по 1/3 

по старом премјеру одговара дио 

к.ч.бр.282/147 "Сухо Поље" ораница од 

1896м2 и дио к.ч.бр. 282/30 "Сухо Поље" 

ораница од 3296м2 уписана у зк.ул.бр.77 

(ел.21) к.о. Петрово-Лужани као власни-

штво кметовских породица Шешљак 

к.бр.1, Шешљак к. бр.2,  Наранчић к.бр.3, 

Алексић к.бр.4, Алексић к.бр.5, Шешљак 

без кућног броја (Недо) , Максимовић без 

кућног броја (породица Стјепана),  Пуше-

љић, Топаловић, Стјепановић к.бр.23, 

Стјепановић к.бр.33, Сјепановић к.бр.22, 

Дујковић, Ђукић, Лукић и других. 

Геометар је констатовао да се на 

парцелама означеним као к.ч.бр.3865/8- 

посјед Ђукић Милоша и к.ч.бр.3865/9 - 

посјед Ђукић Никић Зорице налазе изгра-

ђени породични стамбени објекти који 

нису уплањени у катастарском операту. 

На усменој расправи одржаној исто-

га дана, а након што је позван да се изјасни 

о томе да ли му је познато ко је на 

предметном земљишту био у посједу  18. 

августа 1950 годинеа а и раније присутни 

свједок Дујковић  Милисав  је изјавио: " Ја 

сам рођен 1934. године. Комшија сам са 

подносиоцима захтјева. Добро сам позн-

авао њиховог дједа Ђукић Дујка а наравно 

и њиховог оца Ђукић Јеленка. Знам да је 

то земљиште породице Ђукић, знам да је 

Ђукић Дујко био у посједу тог земљишта и 

од прије 1950. године,  да је то земљиште 

обрађивао и да га нико у томе није ометао. 

Имао је ту велики посјед који је касније 

подијелио својој дјеци међу којима и своме 

сину Ђукић Јеленку који је такође обра-

ђивао предметне некретнине. С обзиром да 

сам им комшија знам да је Милош на 

својој парцели саградио кућу, да је у дио 

Зорици припала кућа од оца Ђукић Јеленка 

коју је она касније проширила а да Јелена, 

с обзиром да живи у Бољанићу само своју 

парцелу обрађује.  

Позван да се изјасни на исте око-

лности, свједок Максимовић Радислав је 

изјавио: "Познато ми је да је предметно 

земљиште било власништво Ђукић Дујка - 

њиховог дједа а након Дујкове смрти 

власништво његове дјеце па и Ђукић 

Јеленка - оца подносилаца захтјева. Након 

смрти Ђукић Јеленка, његов дио је припао 

његовој дјеци: Милошу, Јелени и Зори. 

Мени је познато да никада није било спора 

око тог земљишта између фамилије Ђукић 

и  неке друге фамилије то јест породице.   

Након проведеног поступка, на 

основу одржане усмене расправе, извр-

шеног увиђаја на лицу мјеста,  те на основу 

прилога у спису предмета утврђено је сље-

деће: 

- увидом у пл.број 1697/2 к.о. Пе-

трово утврђује се да је у истом уписана 

парцела к.ч.бр.3865/8 "Суво Поље" њиве 4. 

класе површине 684 м2 на име посједника 

Ђукић Јеленка Милош из Петрова са ди-

јелом од 1/1, 

- увидом у пл.број 1645/2 к.о. Пе-

трово утврђује се да је у истом уписана 

парцела к.ч.бр.3865/9 "Суво Поље" њиве 4. 

класе површине 908 м2 на име посједника 

Ђукић Никић Јеленка Зорица из Петрова  

са дијелом од 1/1, 

-увидом у пл.број 141/2 к.о. Петрово 

утврђује се да је у истом, између осталих,  

уписана парцела к.ч.бр.3865/3 "Суво По-

ље" њиве 4. класе површине 512 м2 на име 

посједника Микић Јеленка Јелена рођ. Ђу-

кић  из Петрова са дијелом од 1/1, 

-увидом у пл.број 133/2 к.о. Петрово 

утврђује се да је у истом уписана парцела 

к.ч.бр.3865/10 "Суво Поље" њиве 4. класе 

површине 301 м2 на име супосједника, 

Ђукић Јеленка Милош са дијелом од 1/3, 

Ђукић Никић Јеленка Зорица са дијелом од 

1/3 и  Микић Јеленка Јелена рођ. Ђукић са 

дијелом од 1/1, сви из Петрова, 

- увидом у идентификацију парцела  

новог и старог премјера  урађену од стране 

овог органа под бројем: 21.69/952.1-3-

16/2019 од 24.01.2019. године утврђено је 
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да парцели означеној по новом премјеру 

као к.ч.бр.3865/9 "Суво поље" њива 4. 

класе површине 908м2 уписана у п.л. број 

1645 к.о. Петрово као посјед Ђукић Никић 

Зорица из Петрова  са дијелом од 1/1 по 

старом премјеру одговара дио к.ч.бр. 

282/147 "Сухо Поље" ораница од 1896м2 

уписана у зк.ул.бр. ел.21 к.о. Петрово-

Лужани,  парцели означеној по новом пре-

мјеру као к.ч.бр. 3865/3 "Суво Поље" њиве 

4. класе површине 512м2 уписана у 

п.л.број 141 к.о.Петрово  као посјед Микић 

рођ. Ђукић Јелена са дијелом од 1/1 по 

старом премјеру одговара дио к.ч.бр. 

282/147 "Сухо Поље" ораница од 1896м2 

уписана у зк.ул.бр. ел.21 к.о. Петрово-

Лужани, парцели означеној  по новом 

премјеру као к.ч.бр.3865/8 њива 4. класе 

површине 684м2 уписана у п.л.број 1697 

к.о. Петрово као посјед Ђукић Јеленка 

Милош  са дијелом од 1/1 по старом пре-

мјеру одговара дио к.ч.бр. 282/30  "Сухо 

Поље" ораница од 3296м2 уписана у 

зк.ул.бр. ел.21 к.о. Петрово-Лужани а пар-

цели означеној по новом премјеру као к.ч. 

број 3865/10 "Суво Поље" њиве 4. класе од 

301 м2 уписана у у п.л.број 133 к.о. Пе-

трово као супосјед Ђукић Јеленка Милош, 

Ђукић Никић Јеленка Зорица и Микић 

Јеленка Јелена рођ. Ђукић са дијеловима 

од по 1/3 по старом премјеру одговара дио 

к.ч.бр.282/147 "Сухо Поље" ораница од 

1896м2 и дио к.ч.бр. 282/30 "Сухо Поље" 

ораница од 3296м2 уписана у зк.ул.бр. 

ел.21 к.о. Петрово-Лужани, 

- увидом у зк.ул.бр.21 (ел) к.о. 

Петрово-Лужани утврђује се да  су у истом  

уписане , између осталих парцеле означене 

као к.ч.бр.282/147 "Сухо Поље" ораница од 

1896м2 и к.ч.бр. 282/30 "Сухо Поље" ора-

ница од 3296м2 као власништво кмето-

вских породица  Шешљак к.бр.1, Шешљак 

к. бр.2,  Наранчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, 

Алексић к.бр.5, Шешљак без кућног броја 

(Недо), Максимовић без кућног броја 

(породица Стјепана),  Пушељић, Топало-

вић, Стјепановић к.бр.23, Стјепановић 

к.бр.33, Сјепановић к.бр.22, Дујковић, 

Ђукић, Лукић и других, 

-увидом у Рјешење о насљеђивању 

Општинског суда у Грачаници број 

О.226/78 од 30.6.1982. године иза умрлог 

Ђукић Дујка утврђује се да заоставштину 

иза умрлог Ђукић Дујка чине некретнине 

уписане у зк.ул.бр.7 и 48 к.о. Лужани и 

зк.ул.бр.43 к.о. Брђани. У предметном 

рјешењу је наведено да се из заоставштине  

издваја имовина коју су оставилац  Ђукић 

Дујко и Ђукић рођ. Благојевић Јованка као 

примаоци издржавања Уговором о дожи-

вотном издржавању Р.бр.68/75 од 22.2. 

1975. године распоредили на насљеднике и 

тим Уговором о доживотном издржавању 

Ђукић Јеленку  је остављена 1/3 у парцели 

означеној као к.ч.бр.3865  к.о. Петрово 

- увидом у Рјешење о насљеђивању 

Основног суда у Добоју број: 085 0 О 

021089 11 0 од 21.06.2011. године иза 

Ђукић Јеленка сина Дујка утврђује се да 

заоставштину Ђукић Јеленка  чини, између 

осталих, и супосјед  некретнина уписаних 

у посједовном листу број 133 к.о. Петрово 

(к.ч.бр.3865/1, 3865/2, 3865/3 и 3865/5). 

-увидом у Судско поравнање закљу-

чено код Основног суда у Добоју, број: 85 

0 V 061357 16 V од 26.12.2017. године 

утврђује се да је по приједлогу  предлагача 

Ђукић Милоша  из Петрова, као правног 

сљедника, Ђукић Маринка  и противника 

предлагача, Ђукић Миленка и других (све 

наведено у Судском поравнању) у коме су 

подносиоци захтјева (Зорица, Јелена и 

Милош) учествовали као правни сљедници 

покојног Јеленка и дједа Ђукић Дујка, 

извршена физичка диоба некретнина тако 

да су подносиоци овог захтјева између 

осталих некретнина, појединачно постали 

власници парцела и то: Ђукић Никић 

Зорица к.ч.бр.3865/9 "Суво поље" њива 4. 

класе површине 908м2 уписана у п.л. број 

1645 к.о. Петрово са дијелом од 1/1, Микић 

рођ. Ђукић Јелена к.ч.бр. 3865/3 "Суво 

Поље" њиве 4. класе површине 512м2 упи-

сана у п.л.број 141 к.о.Петрово са дијелом 

од 1/1, Ђукић Милош к.ч.бр.3865/8 њива 4. 

класе површине 684м2 уписана у п.л.број 

1697 к.о. Петрово са дијелом од 1/1 а у 

парцели број 3885/10 у п.л.број 133 к.о. 

Петрово са по 1/3 су као сувласници упи-

сани Ђукић Никић Зорица, Микић Јелена и 

Ђукић Милош, 

-на основу изјава странака и свје-

дока утврђено је да је породица Ђукић то 

јест да су предници подносилаца захтјева  

у посједу предметних некретнина од прије 

1951. године. 

С обзиром да грунтовно и катастар-

ско стање у погледу предметних парцела 
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није усаглашено геометар из Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука Подручна јединица 

Добој Подручна канцеларија Петрово је на 

захтјев водитеља поступка  извршио ције-

пање парцела по грунтовници- парцела 

означених као к.ч.бр.282/30 и 282/147 упи-

сане у зк.ул.бр. (ел.21) к.о. Петрово-Лу-

жани   и израдио пријавни "А" лист  за к.о. 

Петрово-Лужани број 1/2019 од 19.07. 

2019. године који је саставни дио Рјешења 

о признавању права власништва ради 

провођења у земљишној књизи. 

Чланом 2. Закона о поступку  за 

укидање заједничког права власништва на 

бившим кметским селиштима ("Службени 

лист СР БиХ", број 22/73) прописано је да 

право власништва на бившим кметском 

селишту припада лиицима  која су се 18. 

августа 1951. године затекла на бившем 

кметском селишту као: 

1) чланови  бивше кметске породи-

це 

2) лица примљена на бивше кметско 

селиште са пристанком чланова бивше 

кметске породице (тачка 1) или њихових 

претходника у циљу да трајно остану на 

кметском селишту као и потомци  при-

мљених лица 

3) лица усвојена или доведена 

4) брачни другови умрлих чланова 

бивше кметске породице и брачни другови 

лица из тачке 2. и 3. овог члана 

Члан 6. став 1. истог закона про-

писује: Поступак за утврђивање права 

власништва по овом Закону спроводи и 

рјешење доноси  скупштина општине на 

чијем се подручју налази бивше кметско 

селиште или његов највећи дио, по одре-

дбама Закона о општем управном поступку 

а став 2. Поступак се покреће на захтјев  

било којег лица из члана 2, 3. и 5. овог 

Закона а поступак се може покренути и по 

службеној дужности, те на захтјев  јавног 

тужилаштва  и јавног правобранилаштва а 

члан 7. Закона да орган који спроводи по-

ступак настојаће на расправи да међу 

странкама дође до споразума, како у по-

гледу права величине дијела на бившем 

кметском селишту тако и у погледу  диобе 

и евентуалних отуђења бившег кметског 

селишта.    

С обзиром на све напријед наведено 

одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

Ово Рјешење је коначно у управном 

поступку и против истог се не може 

уложити жалба али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

  Тужба се подноси непосредно 

Окружном суду у Добоју. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-57/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 14. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 97/16), и члана 38. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 8/17), а по-

водом обиљежавања Крсне славе и Дана 

општине Петрово, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године, донијела је 

 

ОКВИРНИ ПРОГРАМ 

ОБИЉЕЖАВАЊА КРСНЕ СЛАВЕ И 

ДАНА ОПШТИНЕ 

 

І – УВОД 

Ове године 12. октобра на ''Михо-

љдан'' општина Петрово обиљежава Крсну 

славу и Дан општине Петрово. 

            Општину Петрово прогласила је 

привремена Скупштина општине за 

општину у оснивању Петрово на сједници 

одржаној дана 12. октобра 1991. године, 

одлуком број: 41/91, а озаконила Скупшти-

на Републике Српске доношењем Закона о 

промјени насељених мјеста и утврђивању 

новог насељеног мјеста и образовању 

општине Петрово (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 12/93). 

 

ІІ – ПРИПРЕМЕ 

        Од припрема за обиљежавање Кр-

сне славе и Дана општине Петрово, ура-

диће се: 

1. Обезбијеђење материјалних и дру-

гих услова за обиљежавање Крсне славе и 

Дана општине; 

           2. Извршити уређење насељених 

мјеста; 

   По  потреби  извршити и друге при- 
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преме организационе и материјалне приро-

де. 

3. Именован је Организациони одбор 

за обиљежавање Крсне славе и Дана 

општине Петрово, одлуком број 01-111-

4/19, на сједници  одржаној 24.09.2019. го-

дине. 

           

Организациони одбор ће: 

 обавити  организационо-техничке 

и друге припреме на обиљежавању Крсне  

славе и Дана општине; 

 организовати наступе и координи-

рати активности са професионалним и 

аматерским културно-умјетничким и дру-

гим организацијама око њихових наступа 

за Крсну славу и Дан општине; 

 организовати и координирати 

активности на одржавању спортских и 

других манифестација поводом Крсне сла-

ве и Дана општине; 

 старати се о провођењу компле-

тног програма обиљежавања Крсне славе и 

Дана општине; 

 вршити промоцију активности 

предвиђених овим програмом; 

 у сарадњи са начелником општине 

обезбиједити средства за финансирање 

трошкова на провеђењу активности из 

претходних алинеја овог члана; 

 обављати по потреби и све друге 

радње на припреми и провођењу обиље-

жавања  Крсне славе и Дана општине. 

 придржавати се планираног утро-

шка средстава из буџета за ову намјену. 

            

          1.Обезбјеђење материјалних средста-

ва: 

Материјална средства потребна за 

обиљежавање Крсне славе и Дана општине 

обезбједиће општина Петрово из буџета 

општине, до износа планираног буџетом 

општине за 2019. годину са конта 412 943. 
 

           2.Уређење  насељених мјеста: 

Јавно комунално предузеће извршиће 

уређење центра насеља Петрово и јавних 

површина као што су: парк, паркинг про- 

стор, улице, тротоари, живе ограде, спомен 

гробље, прилазе подручју општине и дру-

го, по налогу Организационог одбора. Уре-

ђење осталих насељених мјеста на општи-

ни, организовати ће савјети мјесних заје-

дница у сарадњи са јавним комуналним 

предузећем. 
 

            3.Анимирање јавности: 

  Путем средстава јавног информи-

сања извршити обавјештавање и анимира-

ње јавности а нарочито грађана општине 

Петрово о свим активностима и програ-

мима који се предузимају поводом обиље-

жавања Крсне славе и Дана општине, са 

сатницом и мјестом одржавања сваке акти-

вности појединачно. 
 

ІІІ – ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 

Обиљежавање Дана општине почи-

ње 05.10.2019. године. 

Период од 05.10. до 12.10.2019. го-

дине биће пропраћен са културним , спор-

тским  и другим активностима уз учешће 

спортских и културних друштава и грађана 

општине Петрово. 

О овим активностима као и сатници 

одржавања, Организациони одбор ће бла-

говремено обавијестити грађане и друге 

учеснике. 

11.10.2019.-ПЕТАК 

- Полагање цвијећа  и паљење сви-

јећа на спомен обиљежјима палим борцима 

по Мјесним заједницама. 

12.10.2019. – СУБОТА        

 - Парастос погинулим борцима у 

цркви у Петрову  у  09:00 часова, 

 - Полагање цвијећа и паљење сви-

јећа на спомен гробљу у Петрову у 10:30 

часова, 

 - Полагање цвијећа и паљење сви-

јећа у Спомен соби у 10:45 часова, 

- Пријем гостију код начелника 

општине и предсједника Скупштине 11:00-

11:45 часова,  

- Свечана сједница Скупштине 

општине у 12:00 часова, 

 - Ломљење славског колача и све-

чани ручак у 13,00 часова. 
 

Оквирни програм 

обиљежавања Дана и Крсне славе општине Петрово 

Датум Активности Задужење за манифестацију 

05.10-12.10.2019 

 

-Наступи културно-

умјетничких друштава, 

-ЈУ Културно-туристички и спортски 

центар Петрово; 
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изложбе Културно-

туристичког и спортског 

центра,  невладиних 

организација и грађана 

-Културно-умјетничка друштва; 

-Народна библиотека у Петрову; 

-Невладине организације; 

-Општина Петрово. 

05.10-12.10.2019. 

 

 

 

-Спортске манифестације 

 

ЈУ Културно-туристички и спортски 

центар Петрово; 

-Средња и основне школе; 

-Општина Петрово. 

     11 .10.2019. 

    ( ПЕТАК ) 

-Полагање цвијећа и паљење 

свијећа наспомен обиљежјима 

палим борцима по МЗ 

-Општинска борачка организација 

Петрово 

-Удружење РВИ 

-Удружење ветерана 

-Општина Петрово 

12.10.2019. 

(СУБОТА) 

-Парастос погинулим 

борцима у цркви у Петрову, 

полагање цвијећа и паљење 

свијећа на спомен гробљу у 

Петрову и спомен соби у 

згради општине; 

-Дочек и пријем гостију; 

-Свечана сједница Скупштине 

општине Петрово, обраћање 

начелника општине и додјела 

награда и признања 

-Ломљење славског колача и 

славски  ручак. 

-Начелник општине; 

-Предсједник СО-е; 

-Замјеник начелника општине; 

-Потпредсједник СО-е; 

-Секретар СО-е; 

-Начелници одјељења Општинске 

управе; 

-Одборници СО-е; 

-Организациони одбор за обиљежава-

ње Крсне славе и Дана општине 

Петрово. 

 

Организациони одбор детаљније ће 

утврдити програм активности око одржа-

вања манифестације. 

 

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у „Службеном гласнику општине Пе-

трово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-58/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 15. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), а у вези са 

чланом 16. став 1. и чланом 22. Закона о 

пољопривреди („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 70/06, 20/07, 86/07, 

71/09) и члана 38. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године, донијела  је  

 

П Р О Г Р А М  

КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕ-

ДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КРАСТА-

ВЦА КОРНИШОНА У 2019. ГОДИНИ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

I 

УВОД  

Буџетом општине Петрово за 2019. 

годину, планирана су новчана подстицајна 

средства за развој и унапређење пољопри-

вредне производње на територији општине 

Петрово. 

Један од видова унапређења пољо-

привредне производње је и развој повр-

тарске производње - производња краставца 

корнишона. За овај вид унапређења повр-

тарске производње из буџета општине пла-

нирана су новчана подстицајна средства у 

износу до 2.000,00 КМ. 

Општина Петрово у циљу подршке 

развоја повртарске пољопривредне про-
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изводње, доноси „Програм кориштења  по-

дстицајних средстава за производњу кра-

ставца корнишона у 2019.години, на по-

дручју општине Петрово“.   

Подстицањем развоја и унапређења 

повртарске производње на простору 

општине Петрово допринијело би се оства-

ривању  циљева:  

- повећање производних површина 

под поврћем,  

- повећање броја запослених пољо-

привредних произвођача,  

- повећање броја регистрованих по-

љопривредних газдинстава,  

- повећање количине крајњег пољо-

привредног производа,  

- повећање броја регистрованих 

производних дјелатности у прехрамбеној 

индустрији, 

- повећање висине производних пр-

иноса и повећање новчаних прихода пољо-

привредних произвођача. 

 

II 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Пољопривредни произвођачи са 

пребивалиштем на територији општине 

Петрово који буду у организованом систе-

му производње и уговорене продаје кра-

ставца корнишона подстицај ће оствари-

вати на основу захтјева за подстицај по-

средством организатора производње и 

откупа. Организатори производње и отку-

па могу бити регистроване пољо-при-

вредне задруге, пољопривредна удружења, 

правна лица и прерађивачи пољопри-

вредних производа. Начелник општине ће 

именовати комисију за подстицаје чији ће 

задатак бити да за  поднесени захтјев утвр-

ди чињенично стање, сачини записник и 

донесе стручно мишљење да ли захтјев 

испуњава услове за подстицај. 

Комисија ће начелнику општине у 

форми приједлога доставити списак пољо-

привредних произвођача који испуњавају 

услове за подстицај. 

Усвајањем овог Програма од стране 

Скупштине општине Петрово, надлежно 

одјељење Општинске управе ће путем ра-

зних облика информисања који су акту-

елни на простору Општине Петрово, инфо-

рмисати пољопривредне произвођаче, као 

и промовисати критеријуме и услове који 

се морају испунити да би се остварило 

право на подстицајна средства.  

 

III 

  СТРУКТУРА ПРОГРАМА ПО-

ДСТИЦАЈА 

Овај подстицајни програм регулише 

подстицајне мјере пољопривредним про-

извођачима који подижу нове производне 

засаде краставаца корнишона и врше 

уговорену продају са орга-низатором про-

изводње и откупа краставаца корнишона у 

сезони производње за 2019. годину. 

Право на подстицајна средства по-

љопривредни произвођачи остварују по-

средством организатора производње и 

откупа краставаца корнишона на основу 

захтјева уз који се прилаже: 

а) овјерен и потписан списак пољо-

привредних произвођача од којих је отку-

пљен краставац корнишон, а који садржи: 

   - име и презиме пољопривредног 

произвођача – кооперанта, 

   - мјесто пребивалишта, 

   - копију банковне картице - број 

текућег рачуна пољопривредног произво-

ђача, 

   - количину откупљеног краставца 

корнишона, 

б) уговор са пољопривредним про-

извођачима краставаца корнишона о орга-

низованој производњи и откупу краста-

ваца, 

  Висина новчаних подстицајних сре-

дстава за произведене и предате количине 

краставца корнишона у организованој про-

изводњи и откупу, износи 0,05 КМ/кг. 

Након обраде приспјелих захтјева 

од стране општинске комисије за подсти-

цаје и достављеног приједлога за исплату 

подстицаја, начелник општине Петрово ће 

донијети рјешење о исплати новчаног по-

дстицаја пољопривредним произвођачима.  

Исплата подстицајних новчаних 

средстава ће се вршити на појединачне 

текуће рачуне пољопривредних произво-

ђача. 

Подносиоци захтјева за подстицајна 

новчана средства предвиђена овим Про-

грамом, а који су по било ком основу из 

буџета општине Петрово остварили право 

на новчана средства у 2019.години, за ову 

врсту производње, немају право на подсти-

цајна средства из овог Програма. 
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Захтјеви  који нису комплетни неће 

се  разматрати.  

По захтјеву за исплату подсти-

цајних средстава предвиђених овим Про-

грамом, може се одлучивати само једном у 

току 2019. године. 

Рок за подношење захтјева за но-

вчани подстицај из овог Програма је 

закључно са 01.12.2019. године. 

 

IV 

Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово.   

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-59/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 16. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19)  и члана 38. став 2. тачка 2. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17) Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.09.2019. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

о  одобравању  гранта ЈКП „Вода“  

Петрово 

 

Члан 1. 

     Одобравају се новчана средства у 

износу од 18.000,00 КМ на име капиталног  

гранта ЈКП „Вода“ Петрово за извођење 

радова на упајању бушотине број 1 у МЗ 

Калуђерица у систем водоснабдијевања на-

сељеног мјеста Петрово. 

 

Члан 2. 

       Одобрена новчана средства из чла-

на 1. ове одлуке биће обезбијеђена реало-

кацијом буџетских средстава, како сли-

једи: 

са конта 511131-Издаци за уређење 

Туристичке зоне Калуђерица 18.000,00 КМ 

на конто 415247-Капитални грант 

ЈКП „Вода“ Петрово              18.000,00 КМ.                

    Одобрена новчана средства уплати-

ти на пословни рачун  ЈКП „Вода“ Пе-

трово. 

Члан 3. 

     За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                      

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-60/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 17. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 11. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима 

у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 20/12)  и члана 

38. став 2. тачка 2. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРО-

ВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  

(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ  

НЕКРЕТНИНА 

 

Члан 1. 

            Именује се Комисија за провођење 

јавног надметања (лицитације) за продају 

некретнина у Туристичкој зони „Калуђе-

рица“ у Мјесној заједници Калуђерица и 

то:  

1.Катастарска честица број 1574/49 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

618m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

2. Катастарска честица број 1574/50 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

667m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

3. Катастарска честица број 1574/51 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

598m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  
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4. Катастарска честица број 1574/52 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

582m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, 

5. Катастарска честица број 1574/53 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

569m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина, 

6.  Катастарска честица број 1574/55 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

696m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

7. Катастарска честица број 1574/56 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

603m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

8. Катастарска честица број 1574/57 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

621m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

9. Катастарска честица број 1574/58 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

696m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

10. Катастарска честица број 1574/59 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

652m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

11. Катастарска честица број 1574/60 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

840m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

12. Катастарска честица број 1574/61 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

781m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

13. Катастарска честица број 1574/62 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

697m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

14. Катастарска честица број 1574/63 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

663m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

15. Катастарска честица број 1574/64 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

665m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

16. Катастарска честица број 1574/65 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

934m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

17. Катастарска честица број 1574/66 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

579m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

18. Катастарска честица број 1574/67 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

535m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачина,  

19. Катастарска честица број 1574/68 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

668m
2 

уписана у Лист непокретности број 

1/1 к.о. Порјачинау саставу: 
 

1. Жељко Ђурић, предсједник коми-

сије,   

     Небојша Трифковић, замјеник 

предсједника комисије, 

 

2. Мира Катанић, члан,  

    Драженка Максимовић, замјеник 

члана, 

 

3. Весна Петровић, члан,        

    Зоран Стјепановић, замјеник чла-

на.  
 

Члан 2. 

 Комисија из члана 1. Ове одлуке 

дужна је да проведе поступак продаје 

непокретности у складу са одредбама 

Закона о стварним правима, Одлуком о 

продаји непокретности и Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-2/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 18. 

На основу члана 39. став 2. тачка 1. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члан 9. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03 и 41/03), члана 38. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 8/17, Скупштина 
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општине Петрово на сједници одржаној 

дана  24.09.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ 

''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД'' 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор и 

именовање Директора ЈУ ''Центар за соци-

јални рад'' Петрово у саставу: 

1. Мира Катанић из Петрова, из ре-

да службеника - предсједник,  

2. Младен Ристић из Какмужа, са 

листе стручњака – члан, 

3. Душан Милотић из Петрова, са 

листе стручњака – члан, 

4. Жељко Ђурић из Добоја, из реда 

службеника – члан,  

5. Вукадин Благојевић  из Карано-

вца,  из реда службеника - члан. 
 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке, у 

складу са законом извршиће провјеру бла-

говремености пријава, преглед свих при-

јава које буду благовремене и контролу 

испуњавања услова тражених јавним ко-

нкурсом.  

Комисија ће поштујући принципе 
законитости, квалитета, независне провјере, 

одговорности, транспарентности и утврђе-

них критеријума за именовање, саставити 

листу са ужим избором најбољих кандидата 

и са њима обавити улази интервју, те на 

основу резултата интервјуа предложити ра-

нг-листу најбољих кандидата и исту доста-

вити Скупштини општине Петрово на даље 

поступање. 
 

Члан 3. 

 Поступак из члана 2. ове одлуке Ко-

мисија ће спровести у року од 15 дана од 

дана истека јавног конкурса. 
 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“ 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-3/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 

 19. 

На основу члана 39. став 2. т. 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16) и 

члана 38. став 2. т. 2. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 8/17), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године, донијела  је  

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА  ЗА  ОБИЉЕЖАВАЊЕ  КРСНЕ 

СЛАВЕ И ДАНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Именује се Организациони одбор за 

обиљежавање  Крсне славе ''Михољдан'' и 

Дана општине Петрово 12. октобра 2019. 

године, у саставу: 

1. Озрен Петковић, Начелник 

општине Петрово - предсједник; 

2. Брано Марјановић, предсједник 

Скупштине општинеПетрово - члан; 

3. Младен Никић, замјеник наче-

лника општине Петрово - члан 

4. Гордана Шешлак, потпредсје-

дник Скупштине општине Петрово - члан; 

5. Бранислав Михајловић, секретар 

Скупштине општине Петрово - члан; 

6. Жељко Ђурић, начелник одјеље-

ња Општинске управе Петрово - члан; 

7. Мира Катанић, начелник одјеље-

ња Општинске управе Петрово - члан;  

8. Зоран Стјепановић, начелник 

одјељења Општинске управе Петрово - 

члан; 

9. Драган Стјепановић, директор 

Народне библиотеке у Петрову - члан; 

10. Мира Максимовић, директор ЈУ 

„Културно-туристички и спортски центар“ 

Петрово - члан; 

11. Јовица Лазаревић, јереј - члан; 

12. Душан Цвијановић, директор 

СШЦ „Петрово“ Петрово - члан; 

13. Бојана Ђурић, директор ОШ 

„Вук Караџић“ Петрово - члан; 

14. Зоран Васић, директор ОШ „Све-

ти Сава“ Какмуж - члан; 

15. Горан Михајловић, в.д.директор 

ЈКП „Вода“ Петрово - члан; 

16. Душан Дујковић, предсједник 

Борачке организације Петрово – члан, 
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17. Синиша Томић, референт за спо-

рт у ЈУ КТСЦ Петрово - члан, 

18. Слађана Лазаревић, референт за 

информисање у ЈУ КТСЦ Петрово - члан. 

        

Члан 2. 

            Организациони одбор из члана 1. 

ове одлуке: 

 Обавиће организационо-техничке 

и друге припреме на обиљежавању Крсне 

славе и Дана општине; 

 Организоваће и проводити радње 

на промоцији активности предвиђених 

програмом обиљежавања Крсне славе и 

Дана општине; 

 Обављаће и све друге радње на 

припреми и провођењу обиљежавања Кр-

сне славе и Дана општине. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  

у ''Службеном гласнику општине Петрово'' 

и на огласној табли општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-4/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 20. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 38. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

170. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пет-

рово“ број: 6/18), а након разматрања усме-

не Информације Начелника општине Пе-

трово о стању и разлозима искључења из 

употребе изворишта и резервоара воде 

„Јама“ са приједлогом мијера на рјешава-

њу питања водоснабдијевања у Мјесној 

заједници Петрово, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 24.09. 

2019. године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

I 

 Скупштина општине Петрово при-

хваћа усмену Информацију Начелника 

општине Петрово о стању и разлозима 

искључења из употребе изворишта и 

резервоара воде „Јама“ са приједлогом ми-

јера на рјешавању питања водоснабди-

јевања у Мјесној заједници Петрово. 

 

ІІ 

 Скупштина општине Петрово заду-

жује Начелника општине Петрово да са 

представницима предузећа Д.О.О. „Гео-

коп“ Дервента обави разговор везан за 

стање и разлоге искључења из употребе 

изворишта и резервоара воде „Јама“ и са 

овим предузећем покуша постићи договор 

о рјешењима и њиховом учешћу у прева-

зилажењу проблема у водоснабдијевању 

грађана у Мјесној заједници Петрово на-

сталих као последица искључивања из 

употребе наведеног изворишта и резерво-

ара питке воде, те да о обављеном разго-

вору и постигнутом договору обавијести 

Скупштину општине Петрово до њене на-

редне редовне сједнице. 

  

III 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у «Службеном гласнику општине 

Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-15/19 

Датум: 24.09.2019. 
_______________________________________________________ 
 21. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43. 

став 1. Закона о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  

буџета општине Петрово за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 14/18) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 
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            са конта 412900-Остали непоменути 

расходи 400,00 КМ 

на конто 415212-КСС „Милосрђе“ 

Сочковац 400,00 КМ период јули 2019. го-

дине. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-257/19 

Датум: 16.07.2019.  
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43. 

став 1. Закона о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  

буџета општине Петрово за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 14/18) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

            са конта 412900-Остали непоменути 

расходи 500,00 КМ 

на конто 487400-Трансфери фондо-

вима обавезног социјалног осигурања 

500,00 КМ период јули 2019. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да- 

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-266/19 

Датум: 19.07.2019.  
_______________________________________________________ 

23. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу oд 150,00 КМ, како 

слиједи: 

            са конта 412400-Расходи за мате-

ријал за посебне намјене 150,00 КМ 

на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 150,00 КМ период јуни 2019. 

године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-267/19 

Датум: 19.07.2019.  
_______________________________________________________ 

24. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43.став 

1. Закона о буџетском систему Републике 
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Српске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),  

члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Петрово за 2019. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

14/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

            са конта 412900-Остали непоменути 

расходи 200,00 КМ 

на конто 415212-КСС „Света Ма-

гдалина“ Петрово 200,00 КМ период јули 

2019. године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-268/19 

Датум: 23.07.2019.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43.став 

1. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),  

члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Петрово за 2019. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

14/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

            са конта 412814-Расходи по основу 

утрошка електр.расвјете на јавним 

површинама 281,00 КМ 

на конто 412819-Расходи за остале 

услуге одржавања јавних површина 281,00 

КМ период јул 2019. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у  

 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-273/19 

Датум: 24.07.2019.  
_______________________________________________________ 
 26. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

            са конта 416129-Субвенција за ку-

повину мјесечник карата за превоз ученика 

350,00 КМ 

на конто 415212-КСС „Света Ма-

гдалина“ Петрово 350,00 КМ период јули 

2019. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да- 
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на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-277/19 

Датум: 31.07.2019.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 

  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

            са конта 416129-Субвенција за ку-

повину мјесечник карата за превоз ученика 

2.000,00 КМ 

на конто 415213-ФК „Озрен“ Пе-

трово 2.000,00 КМ период август 2019. 

године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-287/19 

Датум: 05.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 28. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43.став 

1. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Петрово за 2019. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

14/18) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

            са конта 412814-Расходи по основу 

утрошка електр.расвјете на јавним повр-

шинама 2.000,00 КМ 

на конто 415213- ФК „Звијезда“ 

Какмуж 2.000,00 КМ период август 2019. 

године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у  

 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-289/19 

Датум: 06.08.2019.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2018. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 12/17) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци- 
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они код 00380130), како слиједи: 

са конта 511300-Издаци за набавку 

опреме у школама по пројектима „World 

Vision BiH“ 15.000,00  КМ                                                  

на конто 511123- Издаци за изгра-

дњу учионице у подручној школи Кара-

новац по пројекту „World Vision BiH“                                                     

5.000,00 КМ 

на конто 511367-Издаци за набавку 

остале опреме за образовање, науку, култу-

ру и спорт - ОШ „Вук Караџић“ Петрово 

по пројекту „World Vision BiH“ 5.000,00 

КМ   

на конто 511367- Издаци за набавку 

остале опреме за образовање, науку, култу-

ру и спорт- СШЦ  Петрово по пројекту 

„World Vision BiH“ 5.000,00 КМ                                            

период август  2019. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у  

 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-295/19 

Датум: 07.08.2019.  
_______________________________________________________ 

30. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине Петрово („Службе-

ни гласник општине Петрово“ број 8/17), 

начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380190), како слиједи: 

  са конта 413719-Остали сервисни 

трошкови на зајмове примљене из ино- 

 

странства 2.750,00 КМ 

  са конта 621341-Издаци за отплату 

главнице зајмова примљених од банака                                                                                          

731,00 КМ 

на конто 628142-Издаци за отплату 

главнице зајмова примљених од ентитета                                                                                     

3.481,00 КМ период  август  2019. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у  

 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-298/19 

Датум: 08.08.2019.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине Петрово  („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате запослених 3.500,00 KM 

на конто 638100-  Расходи за накна-

ду плата за породиљско одсуство који се 

рефундирају 3.500,00 КМ период јул 2019. 

године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да- 
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на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-300/19 

Датум: 09.08.2019.  
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43. 

став 1. Закона о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16),  члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  

буџета општине Петрово за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 14/18) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате запослених 1.500,00 КМ 

на конто 411300-Расходи за накнаду 

плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 1.500,00 КМ, период јул 

2019. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-302/19 

Датум: 13.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 33. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43. 

став 1. Закона о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  

буџета општине Петрово за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 14/18) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

            са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 340,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за на-

кнаду плате за вријеме боловања, роди-

тељског одсуства и осталих накнада плата 

који се не рефундирају 340,00 КМ период 

јул  2019. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-303/19 

Датум: 14.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 34. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43. 

став 1. Закона о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16),  члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  

буџета општине Петрово за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 14/18) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 
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О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 3.798,00 КМ 

на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи (бруто)                                                                           

3.798,00 КМ  период август 2019. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-305/19 

Датум: 15.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 35. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине („Службени гла-

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

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од  20,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 412400-Расходи за матери-

јал за посебне намјене  20,00 КМ 

на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 20,00 КМ период  август  2019. 

године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-314/19 

Датум: 23.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 36. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2019. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 14/18) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130),како слиједи: 

  са конта 412311-Расходи за компју-

терски материјал 300,00 КМ 

  са конта 412312-Расходи за образце 

и папир 400,00 КМ 

  на конто 415217-ОШ „вук Караџић“ 

Петрово 300,00 КМ 

  на конто 415217-ОШ „Свети Сава“ 

Какмуж 300,00 КМ 

на конто 415219- Синдикална орга-

низација Општинске управе 100,00 КМ         

период  август  2019. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-315/19 

Датум: 23.08.2019.  
_______________________________________________________ 



Страна 38 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 27.09.2019. године 
 

 37. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

члана  74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), На-

челник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку рaдова 

путем путем конкурентског позива „Сана-

ција асфалта на територији општине 

Петрово“ број 02-014-7-64/19 од 

18.06.2019.године 

 

Члан 1. 

„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток, 

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке рaдова путем пу-

тем конкурентског позива „Санација асфа-

лта на територији општине Петрово“ број 

02-014-7-64/19 од 18.06.2019. године. 
  

Члан 2. 

У поступку јавне набавке рaдова 

путем путем конкурентског позива „Са-

нација асфалта на територији општине Пе-

трово“ број 02-014-7-64/19 од 18.06.2019. 

године, пристигле су 2 (двије) благовре-

мене понуде, које су пријављене на е-ау-

кцију на Порталу јавних набавки БиХ. Е-

аукција је завршена тако што је најнижу 

понуду понудио понуђач „Риал Шпед“ 

д.о.о. Добој Исток. 
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци рaдова „Са-

нација асфалта на територији општине 

Петрово“ закључиће се у року од 10 дана 

од дана када је понуђач обавјештен о 

избору најповољнијег понуђача. 

 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

те одржане е-аукције, упутила  је препо-

руку Начелнику општине Петрово, да се 

као најповољнији понуђач изабере „Риал 

Шпед“ д.о.о. Добој Исток. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), а у вези са чланом  90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у ди-

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97 . Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

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

најкасније 30 дана по сазнању да је уговор 

закључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-73/19 

Датум: 08.07.2019.  
_______________________________________________________ 
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 38. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана 74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга: „Снимање ситуације локалних 

путних праваца“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне услуга путем директног споразума: 

„Снимање ситуације локалних путних пра-

ваца“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.650,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.100,50 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2019. годину, са конта број: 513 718 – 

Пројектна документација. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-78/19 

Датум: 26.07.2019.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 39. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној са-

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

те члана 74. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

8/17), Начелник општине Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба 

роба путем директног споразума: 

„Уградња саобраћајних знакова“  

 

Члан 1. 

JKП “Вода“  д.о.о. Петрово, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке роба путем директног спора-

зума: „Уградња саобраћајних знакова“ број 

02-014-7-77/19 од 22.07.2019. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем директног споразума: „Уградња са-

обраћајних знакова“ број 02-014-7-77/19 од 

22.07.2019. године, пристигла је 1 (једна) 

благовремена понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: 

„Уградња саобраћајних знакова“ закљу-

чиће у најкраћем могућем року од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најпо-

вољнијег понуђача. 

 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке роба про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач  
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изабере JKП “Вода“  д.о.о. Петрово. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом  90. За-

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гла-

сник БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем , ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје Жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема Жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

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

најкасније 30 дана по сазнању да је уговор 

закључен без спроведеног поступка јавне 

набавке у супротности са овим законом, а 

најкасније у року од једне године од дана 

закључења Уговора у том поступку, у сми-

слу члана 101. Закона о јавним набавкама 

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

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-82/19 

Датум: 02.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 40. 

 На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), На-

челник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга 

путем директног споразума: „Снимање 

ситуације локалних путних праваца“  

 

Члан 1. 

„Геоконика“ д.о.о. Добој, изабран  

је као најповољнији понуђач у поступку ја-

вне набавке услуга путем директног спора-

зума: „Снимање ситуације локалних пу-

тних праваца“ број 02-014-7-80/19 од 

26.07.2019.године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке услуга 

путем директног споразума: „Снимање си-

туације локалних путних праваца“ број 02-

014-7-80/19 од 26.07.2019. године, присти-

гла је 1 (једна) благовремена понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Снимање ситуације локалних путних пра-

ваца“  закључиће  у најкраћем могућем ро-

ку од дана када је  понуђач обавјештен о 

избору најповољнијег понуђача. 

 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.  

  
   

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Геоконика“ д.о.о. Добој. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), а у вези са чланом  90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у ди-

спозитиву ове Одлуке. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној наба-

вци  и који сматра да је Уговорни орган у 

току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

орга-ну као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје Жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема Жалбе. Жалба 

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

када је подносилац Жалбе запримио Одлу-

ку о избору најповољнијег понуђача у сми-

слу члана 101. став 5. Закона о јавним на-

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим зако-

ном, а најкасније у року од једне године од 

дана закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-85/19 

Датум: 02.08.2019.  
_______________________________________________________ 
  

41. 

 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана 74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом 

Госпојинских дјечијих радости“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне роба путем директног споразума: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом Го-

спојинских дјечијих радости“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 3.076,52  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.600,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2019. годину, са конта број: 412 

943 - Расходи за манифестацију Госпоји-

нске дјечије радости. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-87/19 

Датум: 07.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 42. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  57. Статута општине 

Петрово- Пречишћени текст  („Сл. гла-
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сник општине Петрово“, број 7/14), Наче-

лник општине Петрово, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем  конкуретског  

захтјева: „Набавка бицикла за дјецу пово-

дом Госпојинских дјечијих радости“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем  директног 

споразума: „Набавка бицикла за дјецу по-

водом Госпојинских дјечијих радости“ у 

следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.тех. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

 Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељкa Илић, дипл. 

инж.пољ. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

13.08.2019. године у 09:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.   
       

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 
   

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-89/19 

Датум: 07.08.2019.  
_______________________________________________________ 

            43. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

члана 57. Статута општине Петрово- Пре-

чишћени текст („Сл. гласник општине Пе-

трово“, број 7/14), Начелник општине Пе-

трово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом Госпо-

јинских дјечијих радости“ број 02-014-7-

88/18 од 07.08.2019. године 

  

Члан 1. 

„Robot General Trading Co“ д.о.о. 

Грачаница, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке роба: 

„Набавка бицикла за дјецу поводом Го-

спојинских дјечијих радости“ број 02-014-

7-88/19 од 07.08.2019. године. 

 

Члан 2. 

Уговор за јавну набавку роба: „На-

бавка бицикла за дјецу поводом Госпоји-

нских дјечијих радости“ закључиће се у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најпово-

љнијег понуђача. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 
 

  Поступак јавне набавке роба про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Robot General Trading Co“ д.о.о. 

Грачаница. 
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На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), а у вези са чланом  90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“, број: 39/14), одлучено је као у ди-

спозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној наба-

вци  и који сматра да је Уговорни орган у 

току поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак., сходно члану 97 . Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је еле-

ктронско средство дефинисано као начин 

комуникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

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

када је подносилац Жалбе запримио Одлу-

ку о избору најповољнијег понуђача у сми-

слу члана 101. став 5. Закона о јавним на-

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том по-

ступку, у смислу члана 101. Закона о ја-

вним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

   

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-91/19 

Датум: 13.08.2019.  
_______________________________________________________ 
            44. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана 74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Израда елабората о геомеханичким 

испитивањима темљног тла за изградњу 

моста на ријеци Спречи у Порјечини“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне услуга путем директног споразума: 

„Израда елабората о геомеханичким испи-

тивањима темљног тла за изградњу моста 

на ријеци Спречи у Порјечини“.  

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.650,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.100,50 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2019. годину, са конта број: 513 

718 – Пројектна документација. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-93/19 

Датум: 16.08.2019.  
_______________________________________________________ 

 

 



Страна 44 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 27.09.2019. године 
 

45. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

Р Ј ЕШ Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга путем директног 

споразума: „Израда елабората о геомеха-

ничким испитивањима темљног тла за 

изградњу моста на ријеци Спречи у 

Порјечини“  

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем дире-

ктног споразума: „Израда елабората о 

геомеханичким испитивањима темљног 

тла за изградњу моста на ријеци Спречи у 

Порјечини“ „у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.тех. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

23.08.2019. године у 09:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Петро-

во.         

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-95/19 

Датум: 16.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 46. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), те члана  74. Статута општине 

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Израда главног пројекта  реконстру-

кције путева на територији општине Пе-

трово (пут за Ђукиће у МЗ Порјечина, пут 

за Брђанско гробље у МЗ Петрово, пут за 

гробље Поповићи у МЗ Сочковац, пут за 

Стјепановића сокак у МЗ Сочковац и пут 

кроз Слатине у МЗ Какмуж) те израда гла-

вног  пројекта   рехабилитације  постојећег  

асфалтног пут у викенд насељу 

Калуђерица у МЗ Калуђерица“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне услуга путем директног споразума: 

„Израда главног пројекта  реконструкције 

путева на територији општине Петрово 

(пут за Ђукиће у МЗ Порјечина, пут за 

Брђанско гробље у МЗ Петрово, пут за 

гробље Поповићи у МЗ Сочковац, пут за 

Стјепановића сокак у МЗ Сочковац и пут 

кроз Слатине у МЗ Какмуж) те израда 

главног пројекта рехабилитације посто-

јећег асфалтног пут у викенд насељу Ка-

луђерица у МЗ Калуђерица“.  

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 
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(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 4.444,44 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износ 5.200,00 КМ. Сре-

дства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су  из буџета општине Петро-

во за 2019. годину, са конта број: 513 718 – 

Пројектна документација. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-96/19 

Датум: 20.08.2019.  
_______________________________________________________ 
      47. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

сник РС“, број 97/16), те члана  74. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољнијег  

добављача услуга путем директног споразума: 

„Израда главног пројекта реконструкције 

путева на територији општине Петрово (пут за 

Ђукиће у МЗ Порјечина, пут за Брђанско 

гробље у МЗ Петрово, пут за гробље Поповићи 

у МЗ Сочковац, пут за Стјепановића сокак у 

МЗ Сочковац и пут кроз Слатине у МЗ 

Какмуж) те израда главног пројекта рехаби-

литације  постојећег асфалтног пута у викенд 

насељу Калуђерица у МЗ Калуђерица“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке  

за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем дире-

ктног споразума: „Израда главног пројекта 

реконструкције путева на територији 

општине Петрово (пут за Ђукиће у МЗ По-

рјечина, пут за Брђанско гробље у МЗ Пе-

трово, пут за гробље Поповићи у МЗ Со-

чковац, пут за Стјепановића сокак у МЗ 

Сочковац и пут кроз Слатине у МЗ Ка-

кмуж) те израда главног пројекта рехаби-

литације постојећег асфалтног пута у ви-

кенд насељу Калуђерица у МЗ Калуђе-

рица“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић,  дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић, дипл. инж. пољ. 

2.  Мира Катанић, дипл. прав., члан  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.тех. 

3. Жељко Ђурић, дипл.екон., члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

27.08.2019. године у 11:00 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.         

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-98/19 

Датум: 20.08.2019.  
_______________________________________________________ 

48. 

На основу члана 59. Закона о лока- 

 



Страна 46 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 27.09.2019. године 
 

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник општине Петрово  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши  

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се као одговорно лице задужено за 

праћење динамике, квалитета и количине 

изведених радова по Уговору о санацији 

асфалтних путева на теритовији општине 

Петрово, број 02-014-6-73/19 од 31.07. 

2019. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу да-

ном доношења а исто ће бити објављено у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-48/19 

Датум: 19.08.2019.  
_______________________________________________________ 

49. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике  Српске“, број 97/16) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник  општине Петрово“, број 8/17) а у ве-

зи са Изјавом Алексић Ненада из Сочко-

вца, ов.бр 3184/19 од 29.07.2019. године 

Начелник општине Петрово доноси 

  

О Д  Л У К У 

о стављању ван снаге одлуке 

 

          1. Ставља се ван снаге Одлука о до-

дјели стана у закуп („Службени гласник 

општине Петрово“, број 6/19) 

          2. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а бит ће објављена у Службе-

ном гласнику општине Петрово. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о додјели стана у закуп 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 6/19) Алексић Ненаду из Сочковца, 

додијељен је у закуп на неодређено ври-

јеме једнособан стан у МЗ Сочковац, засе-

ок  Циглана Центар, број стана 18 Ђ, повр-

шине 37,21m
2
 а који се  налази  у стамбеној 

згради изграђеној на к.ч. број 1391/10, упи-

сана у Лист непокретности, број 4/1 к.о. 

Сочковац. 

Дана 29.07.2019. године, именовани 

је доставио овјерену  Изјаву у Општинској 

управи општине Петрово под бројем 

3184/19 од 29.07.2019. године о одустајању 

од додјеле предметног стана, наводећи као 

разлоге да је стан у јако лошем стању и да 

су потребна велика новчана средства за 

улагање у опремање стана. 

Обзиром да је именовани одустао 

од додјеле стана одлучено је као у тачки 1. 

одлуке. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-285/19 

Датум: 01.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 50. 

На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 97/16), и члана 

118. Закона о уређењу простора и грађењу 

("Службени гласник Републике Српске" 

број 40/13, 106/15 и 3/16), Начелник опш-

тине Петрово доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Стручни надзор над извођењем ра-

дова по Уговору број: „ZP160P/02/Petro-

vo/057“ у пројекту „Изградња парохијског 

дома у Карановцу“  повјерава се Угљеши 

Мишићу, дипл.инж.арх. из Добоја са лице-

нцом број 2366/15 „лиценца за пројекто-

вање и надзор“ издата од стране Мини-

старства за просторно уређење, грађеви-

нарство и екологију Републике Српске. 

 

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 

 

III 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном  надзору над изведеним радо-

вима. 

 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног  
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органа биће регулисана  уговором. 

 

V 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-28/19 

Датум: 11.04.2019.  
_______________________________________________________ 
 51. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник      

Републике Српске“ број: 97/16) и члана 74. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17)  Начелник 

општине Петрово доноси: 

 
Н А Р Е Д Б У 

о мјерама за сузбијање и уништавање 

коровске биљке амброзија  

 

Члан 1. 

Овом наредбом утврђују се субјекти 

и мјере за сузбијања и уништавања коро-

вске биљке амброзија у циљу спречавања 

њеног даљег ширења на подручју општине 

Петрово. 

 

Члан 2. 

 Сузбијање и уништавање амброзије 

спроводе: 

1) власници и корисници површина 

пољопривредног обрађеног и необрађеног 

земљишта (вртови и баште, њиве, воћња-

ци, ливаде и друго), шуме, ловишта; 

2) власници и корисници грађеви-

нског земљишта, изграђеног и неизграђе-

ног; 

3) субјекти који управљају водото-

ковима и каналима и површинама уз водо-

токе и канале; 

4) субјекти који одржавају повр-

шине уз јавне путеве и жељезничке пруге; 

5) субјекти који управљају паркови-

ма, гробљима, и другим зеленим површи-

нама; 

6) власници и корисници запуште-

них површина, поред путева, стаза и друго. 

Члан 3. 

 Субјекти из члана 2. ове одлуке 

дужни су да на наведеним површинама 

сузбијају и уништавају амброзију и то 

примјеном сљедећих мјера: кошење, чупа-

ње и друге механичке мјере. 

 

Члан 4. 

           Ова наредба ступа на снагу даном 

доношења, а бити ће објављена у Службе-

ном гласнику општине Петрово.     

                                             

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-3-2/19 

Датум: 04.09.2019.  
_______________________________________________________ 
 52. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), те чла-

на 2. Одлуке о изради Стратешког плана 

развоја општине Петрово за  период 2020-

2025. године („Службени гласник општине 

Петрово“ број 4/19), Начелник општине 

Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ТИМА 

(на изради Стратешког плана развоја 

општине Петрово за период  

2020-2025. године) 
 

 I 

Именује се Општински развојни 

тим који ће водити активности на изради 

Стратешког плана развоја општине Петро-

во за период 2020-2025. године, у следећем 

саставу: 

1. Милош Тодоровић, дипломирани 

економиста, - члан тима и координатор 

тима, 

2. Жељко Ђурић, дипломирани еко-

номиста, начелник Oдјељења за привреду 

и финансије –члан тима и замјеник коор-

динатора тима, 

3. Зоран Стјепановић, дипломирани 

економиста, начелник Одјељења за општу 

управу–члан тима, 

4. Мира Катанић, дипломирани пра-

вник, начелница Одјељења за просторно 
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уређење и стамбено-комуналне послове–

члан тима, 

5. Владо Р. Симић, стручни сарадник 

за локални економски развој – члан тима, 

6. Жељка Илић, дипломирани инже-

њер пољопривреде, самостални стручни 

сарадник –члан тима, 

7. Невена Петковић, дипломирани 

економиста, самостални стручни сарадник 

–члан тима. 
  

II 

Задатак именованог тима је: 

- Проводити активности на изради 

Стратешког плана развоја општине Петро-

во за период 2020-2025. године (у даљем 

тексту  Стратегија 2020-2025.), 

- Прикупљање, анализа и обрада ре-

левантних података за израду Стратегије 

2020-2025  у свим сегментима. 
 

III 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-43/19 

Датум: 18.07.2019.  
_______________________________________________________ 
 53. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ 97/16 и 36/19), члана 8. 

став 3. Одлуке о извршењу  буџета општи-

не Петрово за 2018. годину („Службени 

гласник општине Петрово“ број 14/18) и 

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), Начелник  општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), како сли-

једи: 

са конта 412310-Расходи за канце-

ларијски материјал 50,00 КМ 

на конто 412731-Расходи за услуге 

штампања 50,00 КМ период септембар 

 2019. године. 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-344/19 

Датум: 24.09.2019.  
_______________________________________________________ 
 54. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 8.став 

3. Одлуке о извршењу  буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412211-Расходи по основу 

утрошка електричне енергије 665,00 КМ                

на конто 412944-Расходи за по-

клоне 365,00 КМ 

на конто 415219-Клуб младих „Ма-

естрал“ Петрово 300,00 КМ период септе-

мбар 2019. године. 

 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-335/19 

Датум: 17.09.2019.  
_______________________________________________________ 
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55. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине 

Петрово за 2019. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/18) и чла-

на 74. Статута општине Петрово ( „Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

  са конта 416129-Субвенција за ку-

повину мјесечних карата за превоз ученика                                                                       

100,00 КМ 

на конто 415219-Остале непоменуте 

организације и удружења 100,00 период  

август  2019. године. 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-321/19 

Датум: 30.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 56. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2019. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

14/18) и члана 74. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“  Петрово  (организациони 

код 00380500), у износу од 300,00 КМ,  

како слиједи: 

са конто 411100-Расходи за бруто 

плате 300,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 300,00 KM период  август 

2019. године. 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-333/19 

Датум: 13.09.2019.  
_______________________________________________________ 
 57. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), чланa 43. 

став 1. Закона о буџетском систему Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16),  члана 8. став 3. Одлуке о извршењу  

буџета општине Петрово за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 14/18) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

носи 
  

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

         са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 5.000,00 КМ 

 на конто 411300- Расходи за на-

кнаду плате за вријеме боловања, родите-

љског одсуства и осталих накнада плата 

који се не рефундирају 5.000,00 КМ                     

период август  2019. године. 
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Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-329/19 

Датум: 11.09.2019.  
_______________________________________________________ 
 58. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2019. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

14/18) и члана 74. Статута општине Петро-

во ( „Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

  са конта 412200- Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга 1.000,00 

КМ 

на конто 412600-Расходи по основу 

путовања и смјештаја 1.000,00 КМ период 

септембар  2019. године. 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-341/19 

Датум: 17.09.2019.  
_______________________________________________________ 
 59. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној са-

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

те члана 74. Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број 

8/17), Начелник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 
О додјели уговора за јавну набавку услуга 

путем директног споразума: „Израда главног 

пројекта реконструкције путева на територији 

општине Петрово (пут за Ђукиће у МЗ По-

рјечина, пут за Брђанско гробље у МЗ Петро-

во, пут за гробље Поповићи у МЗ Сочковац, 

пут за Стјепановића сокак у МЗ Сочковац и 

пут кроз Слатине у МЗ Какмуж) те израда 

главног пројекта рехабилитације постојећег 

асфалтног пута у викенд насељу Калуђерица у 

МЗ Калуђерица“ 
 

Члан 1. 

„Градис Инвест“ д.о.о. Србац, изабран је 

као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке услуга путем директног 

споразума: „Израда главног пројекта реко-

нструкције путева на територији општине 

Петрово (пут за Ђукиће у МЗ Порјечина, 

пут за Брђанско гробље у МЗ Петрово, пут 

за гробље Поповићи у МЗ Сочковац, пут за 

Стјепановића сокак у МЗ Сочковац и пут 

кроз Слатине у МЗ Какмуж) те израда гла-

вног пројекта рехабилитације постојећег 

асфалтног пута у викенд насељу Калуђери-

ца у МЗ Калуђерица“ број 02-014-7-96/19 

од 20.08.2019. године. 
  

Члан 2. 

У поступку јавне набавке рaдова 

путем услуга путем директног споразума: 

„Израда главног пројекта реконструкције 

путева на територији општине Петрово 

(пут за Ђукиће у МЗ Порјечина, пут за 

Брђанско гробље у МЗ Петрово, пут за 

гробље Поповићи у МЗ Сочковац, пут за 

Стјепановића сокак у МЗ Сочковац и пут 

кроз Слатине у МЗ Какмуж) те израда гла-

вног пројекта рехабилитације постојећег 

асфалтног пута у викенд насељу Калуђери-

ца у МЗ Калуђерица“ број 02-014-7-96/19 

од  20.08.2019.  године,  пристигла  је 1 (је- 

дна) благовремена понуда.  
 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци услуга 

„Израда главног пројекта реконструкције 
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путева на територији општине Петрово 

(пут за Ђукиће у МЗ Порјечина, пут за 

Брђанско гробље у МЗ Петрово, пут за 

гробље Поповићи у МЗ Сочковац, пут за 

Стјепановића сокак у МЗ Сочковац и пут 

кроз Слатине у МЗ Какмуж) те израда гла-

вног пројекта рехабилитације постојећег 

асфалтног пута у викенд насељу Калуђери-

ца у МЗ Калуђерица“ закључиће у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач обавјештен о избору најпово-

љнијег понуђача. 
 

Члан 4. 

Ово Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а биће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“ .      

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

  Поступак јавне набавке радова про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела Општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке Општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Градис Инвест“ д.о.о. Србац. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став(6), а у вези са чланом  90. Закона 

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“,број: 39/14), одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној 

набавци и који сматра да је Уговорни 

орган у току  поступка прекршио једну или 

више одредби Закона о јавним набавкама 

БиХ  или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин ко-

муникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. У случају директне предаје Жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема Жалбе. Жалба 

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

дана када је подносилац Жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

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

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим 

законом, а најкасније у року од једне 

године од дана закључења Уговора у том 

поступку, у смислу члана 101. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-101/19 

Датум: 27.08.2019.  
_______________________________________________________ 
 60. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16), члана 30. 

Уредбе о стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних инва-

лида одбрамбено-отаџбинског рата Репу-

блике Српске („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 26/19), члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17) и при-

једлога организација из члана 25. став 3. 

Уредбе, Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ  
 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о именовању ко-

мисије број: 02-014-191/19 од 22.05.2019. 

године тачка 1. се мијења и гласи: 

„1. Стјепановић Јесенко, инжењ. 

грађ.,-предсједник,“ 
 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-337/19 

Датум: 17.09.2019.  
_________________________________________________________________________________ 
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61. 

ИЗВРЩЕОЕ БУЧЕТА ППЩТИНЕ ПЕТРПВП  
ЗА ПЕРИПД 01.01. - 30.06.2019. ГПДИНЕ 

Нпви кпнтни пквир 
П  П  И  С 

  БУЧЕТ ЗА 
2019. 

ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕК
С 

5/4*100
) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

П       Р       И       Х       П        Д           И 
710000 ППРЕСКИ ПРИХПДИ 2.038.400 950.577 46,63 

    Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит 100 0 0,00 

  711110 Прихпди  на дпхпдак  100 0 0,00 

  711113 Ппр.на прихпде пд ппљ.и щум. 100 0 0,00 

713000   
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд 
сампст.дјелатнпсти 170.100 73.925 43,46 

  
713110 

Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд 
сампсталних дјелатнпсти 170.100 73.925 43,46 

  713111 Ппрез на прихпде пд сампст.дјелатн. 20.000 9.139 45,70 

  
713112 

Ппрез на прихпде пд сампсталних дјелат.у паущалнпм 
изнпсу 

100 0 0,00 

  713113 Ппрез на лишна примаоа 150.000 64.786 43,19 

714000    Ппрези на импвину 67.100 36.315 54,12 

  714100 Ппрез на импвину 67.100 36.315 54,12 

  714111 Ппрез на импвину 200 0 0,00 

  714112 Ппрез на неппкретнпсти 66.900 36.315 54,28 

  714300 Ппрез на финансиј.и капиталне трансакције 0 0 0,00 

  714311 Ппрез на пренпс неппкретнпсти 0 0 0,00 

715000 
  

Ппрез на прпмет прпизв.и услуга 100 21.592 
21592,

00 

  715100 Прихпди пд ппреза на прпмет прпизвпда 100 141 141,00 

  715110 Прхпди пд ппреза на прпмет прпизпвда 100 141 141,00 

  715200 Прихпди пд ппреза на прпмет услуга 100 0 0,00 

  715210 Прихпди пд ппреза на прпмет услуга 100 0 0,00 

  715300 Акцизе 0 21.451 0,00 

  715311 Акцизе на деривате нафте 0 21.451 0,00 

717100   Индиректни ппрези дпзнашени пд УИП 1.800.000 818.745 45,49 

  717111 Прихпди пд индиректних ппреза 1.800.000 818.745 45,49 

719000   Пстали ппрези 1.000 0 0,00 

  719100 Пстали ппрези 1.000 0 0,00 

  719113 Ппрез на дпбитке пд игара на срећу 1.000 0 0,00 

720000 НЕППРЕСКИ ПРИХПДИ 242.410 108.245 44,65 

721000   
Прихпди пд предузет.активнпсти и импвине и 
прих.пд ппзитив. курсних разлика 

21.010 7.679 36,55 

  721200 Пстали прихпди пд импвине 21.000 7.679 36,57 

  
721220 

Прихпди пд земљищне ренте и 
изнајмљив.кприсника бучета и ппщтине 

21.000 7.679 36,57 
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  721222 Прихпди пд даваоа у закуп пбјеката  15.000 6.410 42,73 

  721223 Прихпд пд ренте 6.000 1.269 21,15 

  
721300 

Прихпди пд камата на гптпвину и гптпвинске 
еквиваленте 

10 0 0,00 

  
721311 

Прихпд пд камата на нпвш.средства на редпвним 
трезпр.рашунима 

10 0 0,00 

722000   НАКН.И ТАКСЕ И ПРИХ.ПД ПРУЖ. ЈАВНИХ УСЛУГА 215.400 97.424 45,23 

  722120 Ппщтинске администр. таксе 25.000 10.107 40,43 

  722118 Ппсебна републишка такса на нафтне деривате 0 348   

  722121 Опщтинске административне таксе 25.000 9.759 39,04 

  722310 Лпкалне кпмуналне таксе 48.300 43.000 89,03 

  722312 Кпмунална такса на фирму 48.000 43.000 89,58 

  
722314 

Кпмуналне таксе за кприщтеое прпстпра на јавним 
ппврщинама или испред ппслпв.прпстпра у 
ппсл.сврхе 

100 0 0,00 

  722316 Кпмуналне таксе за приређ.музиш.прпгр.у угпст.пбјет. 200 0 0,00 

  722320 Бправищне накнаде и таксе 300 0 0,00 

  722321 Бправищна такса 300 0 0,00 

722400   Накнаде пп разним пснпвама 140.600 44.087 31,36 

  722410 Накнаде за  грађевинскп земљищте 1.000 1.617 161,70 

  722411 Накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта 1.000 1.617 161,70 

  722420 Накнаде за путеве и кприщтеое сирпвина 70.500 12.988 18,42 

  
722424 Накнада за кприщтеое минералних сирпвина 68.000 11.644 17,12 

  
722425 Накнаде за прпмјену намјене ппљ.земљищта 2.500 1.344 53,76 

  722430 Накнаде за кприщтеое щума 38.000 11.593 30,51 

  
722435 

Сред. за репрпд. щума пствар. Прпдајпм 
мщумс.спртим. 

35.000 9.405 26,87 

  
722437 

Накнаде за пбав.ппсл.пд ппщтег инт.у щумама у 
прив.свпј. 

3.000 2.188 72,93 

  722440 Накнаде за кприщтеое впде 15.000 9.181 61,21 

  722440 Накнаде за кприщтеое впде 15.000 9.181 61,21 

  722460 
Накнаде за реализацију ппсебних мјера защтите пд 
ппжара 

16.100 8.708 54,09 

  722461 Накнада за кприщтеое кпмуналних 0 0 0,00 

  722465 
Накнада за впде за индустријске прпцесе, укљушујући 
и термпелектране 

100 0 0,00 

  
722467 

Накнаде за реализацију ппсебних мјера защтите пд 
ппжара 

16.000 8.708 54,43 

  722490 Кпнцесипне накнаде 0 0 0,00 

  
722491 

Кпнцесипне накнаде за кприщћеое прирпдних и 
других дпбара пд ппщтег интереса 

0 0 0,00 

722500   Пихпди пд пружаоа јавних услуга 1.200 230 19,17 

  722591 Властити прихпди бучетских кприсника ппщтине 1.200 230 19,17 

729000   ПСТАЛИ ППЩТИНСКИ НЕППРЕСКИ ПРИХПДИ 6.000 3.142 52,37 

  
729100 Пстали  ппщтински неппрески прихпди 6.000 3.142 52,37 

  
729124 

Остали ппщтински прихпди (струја, гријаое, шищћеое 
- кприсника закупа,рефундације бплпваоа итд.) 

6.000 3.142 52,37 

  729124 Oстали ппщтински прихпди-кпнцесија ТК 0   0,00 

730000   ТЕКУЋЕ ППМПЋИ 30.500 0 0,00 
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731200   Грантпви  500 0 0,00 

  731210 Грантпви из земље 500 0 0,00 

  731211 Текући грантпви пд прав.лица у земои 500 0 0,00 

  731220 Капитални грантпви из земље 30.000 0 0,00 

  
731221 

Капитални грантпви из земље--Фпнд за защтиту 
живптне средине 

0 0 0,00 

  
731222 

Капитални грантпви пд физишких лица у земљи за 
изградоу и санацију асфалтних путева "марка на 
марку" 

30.000 0 0,00 

787000   Трансфери између разлишитих јединица власти 194.130 91.342 47,05 

787200   Трансфери пд ентитета 193.230 91.245 47,22 

  
787211 

Трансфери јединицама лпкалне сампуправе за 
ппдрщку бучету 

62.000 29.950 48,31 

  

787211 
Трансфери јединицама лпкалне сампуправе за 
прпјекте и активнпсти у пбласти здравствене и 
спц.защтите 

131.230 61.295 46,71 

  

787211 Трансфери пд МУЛС за суфинансираое прпјеката 0 0 0,00 

787300   Трансфери јединицама лпкалне сампуправе 800 97 12,13 

  787311 Трансфери пд јединица лпкалне сампуправе 800 97 12,13 

787400 
  

Трансфери пд фпндпва пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа 

100 0 0,00 

  
787411 

Трансфери пд фпндпва пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа 

100 0 0,00 

810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 90.000 16.000 17,78 

811000   ПРИМИЦИ ЗА ПРПИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМПВИНУ 0 16.000 0,00 

  811100 Прилив пд прпдаје грађ.пбјеката  0 16.000 0,00 

  811117 Примици за пстале стамбене пбјекте-стан 0   0,00 

  811126 
Примици пд прпдаје грађев.пбјеката бивща Кпка 
прпдукт 

0 16.000 0,00 

  811200 Примици  за ппстрпјеоа и ппрему 0 0 0,00 

  811241 
Примици за ппрему за гријаое, вентилацију и 
хлађеое 

0   0,00 

813100   Примици за земљищте 90.000 0 0,00 

  813113 Примици пд прпдаје земљищта бивща "Кпка прпдукт" 0 0 0,00 

  813113 
Примици пд прпдаје земљищта у Ппслпвнпј зпни 
Спшкпвац 

45.000 0 0,00 

  813113 
Примици пд прпдаје земљищта у Туристишкпј зпни 
Калуђерица 

45.000 0 0,00 

931900   Пстали примици  2.500 5.527 221,08 

  931919 
Остали примици из земље-наплаћена пптраживаоа 
пд купаца из ранијих гпдина 

2.500 5.527 221,08 

938100   
Пстали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 

2.070 3.983 192,42 

  938111 
Примици пд наплате рефундације ппрпдиљскпг 
бплпваоа 

2.070 3.961 191,35 

  938193 
Остали примици из трансакција са  јединицама 
лпкалне сампуправе 

0 22 0,00 

УКУПНА БУЧЕТСКА СРЕДСТВА  2.600.010 1.175.674 45,22 
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ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА-ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД 

722500   Прихпди пд пружаоа јавних услуга 7.760 4.205 54,19 

  722591 Властити прихпди бучетскпг кприсника 7.760 4.205 54,19 

931900   Пстали примици 0 10.489 0,00 

  
931919 

Остали примици из земље-наплацена пптраживаоа 
из ранијих гпдина 

0 10.489 0,00 

938100 
  

Пстали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 

9.900 4.919 49,69 

  
938111 

Примици пд наплате рефундације ппрпдиљскпг 
бплпваоа 

9.900 4.919 49,69 

  
938121 

Примици за накнаду плате за вријеме бплпваоа кпји 
се рефундирају пд фпнда пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа 

0 0 0,00 

    УКУПНП ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД 17.660  19.613  111,06 

ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА - ЈУ "КУЛТУРНП ТУРИСТИШКИ И СППРТСКИ ЦЕНТАР" 

722500     4.000 3.258 81,45 

  722591 Властити прихпди бучетскпг кприсника 1.000 1283 128,30 

  722591 
 Прихпди пд Завпда за заппщљаваое РС за 
рефундацију бр.плате приправника 

3.000 1.975 65,83 

731200   Грантпви из земље 200 600 300,00 

  731211 Текући грантпви пд правних лица 200 600 300,00 

931900   Пстали примици  590 1.000 169,49 

  931919 
Остали примици из земље-наплацена пптраживаоа 
из ранијих гпдина 

590 1.000 169,49 

938100   
Пстали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 

0 0 0,00 

  938111 
Примици пд наплате рефундације ппрпдиљскпг 
бплпваоа 

0 0 0,00 

    УКУПНП ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 4.790 4.858 101,42 

ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА - НАРПДНА БИБЛИПТЕКА 

722500   Прихпди пд пружаоа јавних услуга 200 86 43,00 

  722591 Властити прихпди бучетскпг кприсника 200 86 43,00 

    УКУПНП НАРПДНА БИБЛИПТЕКА 200 86 43,00 
ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА - СЩЦ 

722500   Прихпди пд пружаоа јавних услуга 1.500 650 43,33 

  722591 Властити прихпди бучетскпг кприсника 1.500 650 43,33 

    УКУПНП СЩЦ ПЕТРПВП 1.500 650 43,33 

УКУПНА БУЧЕТСКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА БУЧЕТСКИХ КПРИСНИКА 2.624.160  1.200.881  45,76 

Нпви кпнтни пквир 

П  П  И  С 
  БУЧЕТ ЗА 

2019. 
ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕКС 
5/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

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

00380130 ППЩТИНСКА УПРАВА 
ТЕКУЋИ РАСХПДИ 

411000   РАСХПДИ ЗА ЛИШНА ПРИМАОА 681.590 308.317 45,23 

411100   Расхпди за брутп плате 601.100 268.146 44,61 
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  411111 Расхпди за пснпвну плату 361.690 162.155 44,83 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 18.910 8.507 44,99 

  411131 Расхпди за увећаое плате пп пснпву раднпг стажа 22.000 9.381 42,64 

  411136 Расхпди за увећаое пснпвне плате-ппрез на дпхпдак 880 428 48,64 

  411191 Расхпди за ппрезе на плату 0 0 0,00 

  411192 Расхпди за дппринпс за ПИО 110.790 49.150 44,36 

  411195 Расхпди за дппринпсе за здравственп исигураое 71.860 31.882 44,37 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

4.820 2.126 44,11 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту 10.150 4.517 44,50 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщк. и псталих лишних 
примаоа заппсл. 

79.880 20.300 25,41 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап и са ппсла 22.000 9.628 43,76 

  411221 Расхпди за накнаде за тппли пбрпк  32.000 10.159 31,75 

  411222 Расхпди за регрес за гпд.пдмпр 15.180 0 0,00 

  411261 
Расхпди пп пснпву дневница за службена путпваоа у 
земљи 

500 210 42,00 

  411262 
Расхпди пп пснпву дневница за службена путпваоа у 
инпстранству 

200 303 151,50 

  411291 Расхпди за ппрезе на накнаде 1.690 0 0,00 

  411292 Расхпди за дппринпс за ПИО 4.660 0 0,00 

  411295 Расхпди за дппринпсе за здравственп псигураое 3.020 0 0,00 

  411297 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

380 0 0,00 

  411298 Расхпди за дпприн.за дјешију защт. 250 0 0,00 

411300   
Расхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг пдсуства и псталих накнада плата кпји 
се не рефундирају 

610 11.586 
1899,3

4 

  411311 
Рассхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа кпји 
се не рефундирају 

0 3.767 0,00 

  411312 
Рассхпди за накнаду плата за вријеме ппрпдиљскпг 
пдсуства кпји се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411317 
Расхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг пдсуства и псталих накнада плата кпји се 
не рефундирају-ппрез на дпхпдак 

60 379 631,67 

  411318 
Расхпди за увећаое плате пп пснпву раднпг стажа за 
вријеме бплпваоа 

0 563 0,00 

  411391 
Рассхпди за ппрезе на накнаду плата за вријеме 
бплпваоа,ппрпдиљскпг пдсуства и псталих накнада 
плата кпји се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411392 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за ПИО за 
вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и псталих 
накнада плата кпји се не рефундирају 

300 3.855 
1285,0

0 

  411393 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за здр.псиг. 
за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

200 2.501 
1250,5

0 

  411394 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за псиг.пд 
незап. за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

20 282 
1410,0

0 

  411395 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за псиг.пд 
незап. за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

30 239 796,67 
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411400   
Расхпди за птпремнине и једнпкратне ппмпћи 
(брутп) 

0 8.285 0,00 

  411413 
Расхпди за нпвшану ппмпћ ппрпдици у слушају смрти 
радника 

0 2.881 0,00 

  411414 
Расхпди за нпвшану ппмпћ у слуш.смрти ужег шлана 
ппрпдице 

0 3.841 0,00 

  411415 Расхпди за нпвшану ппмпћ у слушају теже бплести 0 1.563 0,00 

412000   РАСХПДИ ПП ПСНПВУ КПРИЩЋЕОА РПБА И УСЛУГА 280.810 152.586 54,34 

412100   Расхпди пп пснпву закупа 3.600 1.800 50,00 

  412100 Расхпди пп пснпву закупа 3.600 1.800 50,00 

412200   
Расхпди пп пснпву утрпщка енерг.кпмуналних, 
кпмуникац.и трансппртних услуга 

61.560 35.492 57,65 

  412211 Расхпди пп пснпву утрпщка ел. енергије 16.000 8.815 55,09 

  412211 
Расхпди пп пснпву утрпщка електришне енергије-
дпмпви културе 

6.500 3.162 48,65 

  412214 Расхпди пп пснпву утрпщка угља 17.000 11.407 67,10 

  412215 Расхпди пп пснпву утрпщка дрвета 1.000 562 56,20 

  412221 Расхпди за услуге впдпвпда  и канализац. 2.500 600 24,00 

  412222 Расхпди за услуге пдвпза смећа 3.000 2.100 70,00 

  412223 Расхпди за услуге дератизације 2.200 2.200 100,00 

  412224 
Расхпди за услуге пдржаваоа шистпће (Април мјесец 
шистпће) 

400 0 0,00 

  412231 Расхпди за улуге кприщтеоа фикснпг телефпна 4.800 2.074 43,21 

  412232 Расхпди за услуге кприщтеоа мпбилнпг телефпна 1.000 578 57,80 

  412233 Расхпди за услуге кприщтеоа интернета 1.200 594 49,50 

  412233 
Расхпди за услуге кпнекције са Министарствпм 
финансија 

2.420 1.210 50,00 

  412234 Расхпди за ппщтанске услуге 3.000 1.749 58,30 

  412235 Расхпди за РТВ претплату 90 45 50,00 

  412239 Расхпд за пстале кпмуник..услуге фис.каса 120 56 46,67 

  412241 Расхпди за услуге превпза рпбе 150 340 226,67 

  412249 Расхпди за пстале услуге превпза 180 0 0,00 

412300   Расхпди за режијски материјал 10.210 5.819 56,99 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 5.080 1.432 28,19 

  412311 Расхпди за кпмпјутерски материјал 1.600 318 19,88 

  412312 Расхпди за пбразце и папир 2.800 944 33,71 

  412313 Расхпди за регистрат., фасцикле и пмпте 350 103 29,43 

  412314 Расхпди за канцеларијска ппмагала 30 0 0,00 

  412319 Расхпди за пстали канцелар. материјал 300 67 22,33 

  412320 Расхпди за материјал за пдрж.шистпће 3.430 2.945 85,86 

  412321 Расхпди за хемијски материјал за пдржаваое шистпће 1.000 595 59,50 

  412322 Расхпди за ппмагала за пдржаваое шистпће 430 123 28,60 

  412329 Расхпди за пстали материјал за пдржаваое шистпће 2.000 2.227 111,35 

  412330 
Расхпди за струшну литературу, шаспписе и дневну 
щтампу 

1.400 1.387 99,07 
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  412332 Расхпди за службена гласила 1.100 1.092 99,27 

  412333 Расхпди за струшне шаспписе 300 295 98,33 

  412390 Расхпди за пстали режијски материјал 300 55 18,33 

  412399 Расхпди за пстали режијски материјал 300 55 18,33 

412400   Расхпди за пстали режијски материјал 50 0 0,00 

  412412 Расхпди за прирпдна и вјещташка ђубрива 50 0 0,00 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 31.900 4.170 13,07 

  412510 Расхпди за текуће пдрж.зграда 2.000 676 33,80 

  412520 
Расхпди за текуће пдржаваое псталих грађ.пбјеката 
(путеви и мпстпви) 

25.000 1.303 5,21 

  412530 Расхпди за текуеће пдрж.ппреме 4.700 2.167 46,11 

  412590 Расхпди за псталп текуће пдржав. 200 24 12,00 

412600   Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 8.550 6.185 72,34 

  412610 Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја у земљи 500 283 56,60 

  412614 
Расхпди пп пснпву превпза лишним впзилима на 
сл.путпваоу у земљи 

300 176 58,67 

  412619 
Остали расхпди пп пснпву службених путпваоа у 
земљи 

200 107 53,50 

  412620 
Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја у 
инпстранству 

50 273 546,00 

  412629 
Остали расхпди пп пснпву службених путпваоа у 
инпстранству 

50 273 546,00 

  412630 Расхпди пп пснпву утрпщка гприва 8.000 5.629 70,36 

  412631 Расхпди пп пснпву утрпщка бензина 1.500 938 62,53 

  412632 Расхпди пп пснпву утрпщка нафте и нафтних деривата 6.500 4.691 72,17 

412700   Расхпди за струшне услуге 52.090 30.728 58,99 

  412710 Расхпди за услуге финанс.ппсредпваоа 2.320 1.771 76,34 

  412712 Расхпди за услуге платнпг прпмета 700 698 99,71 

  412716 Расхпди за прпметпваоа хартија пд вриједнпсти 1.600 1.050 65,63 

  412719 Расхпди за пстале финансијске услуге 20 23 115,00 

  412720 Расхпди за услуге псигураоа 3.870 2.431 62,82 

  412721 Расхпди за псигураое впзила 2.000 690 34,50 

  412723 Расхпди за псигураое импвине 720 653 90,69 

  412725 Расхпди за псигураое заппслених 1.150 1.088 94,61 

  412730 Расхпди за услуге инфпрмис.и медија 26.500 18.535 69,94 

  412731 
Расхпди за услуге щтампаоа, графишке пбраде, 
кппираоа, увезиваоа и сл. 

9.000 9.222 102,47 

  412732 
Расхпди за услуге пбјављиваоа тендера, пгласа и 
инфпрм.текстпва 

2.500 889 35,56 

  412739 Расхпди за пстале услуге инфпрмисаоа и медија 15.000 8.424 56,16 

  412750 Расхпди за правне и админист.услуге 2.800 793 28,32 

  412751 Расхпди за адвпкатске услуге 500 0 0,00 

  412752 Расхпди за услуге нптара 500 273 54,60 

  412755 Расхпди за гепдет.-катастарске услуге 1.800 520 28,89 
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  412760 Расхпди за услуге прцјене и вјещташеоа 1.000 0 0,00 

  412761 Расхпди за прпцјенитељске услуге 1.000 0 0,00 

  412770 Расхпди за кпмпјутерске услуге 4.100 3.754 91,56 

  412771 Услуге пдржаваоа рашунар.прпграма 1.000 1.041 104,10 

  412772 Расхпди за услуге пдржаваоа рашунара 100 0 0,00 

  412773 Расхпди за трпщкпве пдрж.лиценци 3.000 2.713 90,43 

  412790 Расхпди за пстале струшне услуге 11.500 3.444 29,95 

  412790 Расхпди за пстале струшне услуге 11.500 3.444 29,95 

412800   
Расхпди за услуге пдржаваоа јавних ппврщина и 
защтите живптне средине 

43.900 37.048 84,39 

  412811 Расхпди за услуге пдрж.зелених ппврщ.  3.500 1.115 31,86 

  412812 Расхпди за услуге зимске службе 12.000 22.890 190,75 

  412813 Расхпди за услуге шищћеоа јавних ппврщина 400 180 45,00 

  412814 
Расхпди пп пснпву утрпщка елек.расвјете на јавним 
ппврщинама 

28.000 12.863 45,94 

412900   Пстали неппменути расхпди 68.950 31.344 45,46 

  412922 
Расхпди пп пснпву кптизација за семинаре, 
савјетпваоа и симппзије 

1.800 570 31,67 

  412931 Расхпди за брутп накнаде вплпнтерима 4.250 1.486 34,96 

  412934 Расхпди за брутп накнаде кпмисија 0 0 0,00 

  412937 Расхпди за брутп накнаде пп угпвпру п дјелу 13.000 10.236 78,74 

  412938 
Расхпди за брутп накнаде за привремене и 
ппвремене ппслпве 

0 0 0,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи 10.000 6.140 61,40 

  412943 Расхпди за маниф. Илиндански сусрети 300 0 0,00 

  412943 Расхпди за маниф. Видпвдански турнир 300 300 100,00 

  412943 Расхпди за манифестацију Дјешија Нпва гпдина 3.600 4.000 111,11 

  412943 
Расхпди пп пснпву прганизације пријема, 
манифестација (слава Опщтине, избпр сппрт.гпдине) 
и сл. 

9.000 635 7,06 

  412943 
Расхпди за манифестацију "Гпсппинске дјешије 
радпсти" 

2.500 0 0,00 

  412943 
Расхпди за манифестацију "Стазама егзпдуса Тумаре-
Стпг" 

2.000 0 0,00 

  412943 Расхпди за пстале неппменуте манифестације 2.000 800 40,00 

  412943 Расхпди пријема дјеце са Кпспва и Метпхије 0 0 0,00 

  412944 Расхпди за ппклпне 500 711 142,20 

  412971 
Расхпди пп пснпву ппреза на терета ппслпдавца-
ппрез на прихпд пд капитала 

100 133 133,00 

  412972 
Расхпди пп пснпву дппринпса за прпфес. 
рехабилитацију инвалида 

1.300 661 50,85 

  412973 Расхпди за таксе и накнаде за регистрацију впзила 800 479 59,88 
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  412975 Расхпди за административне таксе 0 40 0,00 

  412979 
Расхпди пп пснпву псталих дппринпса, јавнпх такси и 
накнада на терет ппсл. 

500 333 66,60 

  412992 Расхпди пп пснпву шланарина (СРР РС и СОГ ) 2.000 375 18,75 

  412999 Средства за функципнисаое ПГС 3.000 2.000 66,67 

  412999 Остали неппменути расхпди 12.000 2.445 20,38 

413000   
РАСХПДИ ФИНАНСИРАОА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХПДИ 

1.010 273 27,03 

  413810 Расхпди пп пснпву негативних курсних разлика 10 0 0,00 

  413910 Расхпди пп пснпву камата  1.000 273 27,30 

414000   СУБВЕНЦИЈЕ 51.900 24.907 47,99 

  414129 
Субвенција јавним нефинансијским субјектима - Дпм 
здравља (хитна ппмпћ) 

12.000 6.000 50,00 

  414142 Субвенција "Мартић Бус"-линија Каранпвац-Петрпвп 3.150 1.750 55,56 

  414142 Субвенција "Мартић Бус"-линија Кртпва-Петрпвп 3.150 1.750 55,56 

  414142 Субвенција "Мартић Бус"-линија Кртпва-Сижје 3.600 2.400 66,67 

  414140 Субвенције привредницима и ппљппривредницима 30.000 13.007 43,36 

415000   ГРАНТПВИ 107.700 68.534 63,63 

  415210 Текући грантпви непрпфитним прганизацијама 78.200 40.904 52,31 

  415222 
Текући грантпви јавним нефинанс.субјектима-ЈКП 
"Впда" 

5.000 5.000 100,00 

  415233 
капитални грантпви сппртским и пмладинским 
прганизацијама 

0 200 0,00 

  415234 Капитални грантпви вјерским зајед. 7.000 3.500 50,00 

  415239 Остали капитални грантпви-Удружеое пензипнера 2.500 0 0,00 

  415247 Капитални грант ЈКП "Впда" 15.000 5.000 33,33 

  415239 
Остали капитални грантпви непрпфитним субјектима-
МЗ Кртпва 

0 12.500 0,00 

  415249 Остали капитални грантпви у земљи 0 1.430 0,00 

416000   ДПЗНАКЕ НА ИМЕ СПЦ. ЗАЩТИТЕ 121.850 66.553 54,62 

  416124 Стипендије 24.000 9.700 40,42 

  416124 Ппмпћ првашићима 300 0 0,00 

  416124 Превпз Сижје 0 0 0,00 

  416124 Превпз Паоик 11.000 5.500 50,00 

  416126 Ппмпћ вищешланим ппрпдицама  4.000 3.000 75,00 

  416126 Ппмпћ за вјещташку пплпдоу брашнпм пару Пејић 0   0,00 

  416127 Ппмпћ пензипнер. за здравств.защтиту 36.000 18.000 50,00 

  416128 Ппмпћи грађанима у натури 8.000 4.316 53,95 

  416129 
Субвенција за впду пдређеним категпријама 
станпвнищтва 

2.800 1.390 49,64 
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  416129 
Субвенција за пдвпз смећа пдређеним 
категпр.станпвнищтва 

2.750 1.340 48,73 

  416129 
Субвенција за куппвину мјесешних карата за превпз 
ушеника  

21.000 9.323 44,40 

  416129 Ппмпћ ппрпдици Кпвашевић 0 5.000 0,00 

  416129 Остале текуће дпзнаке 12.000 8.984 74,87 

419000   Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0,00 

  419111 
Расхпди пп пснпву исплате главнице дуга пп судским 
рјещеоима 

0 0 0,00 

  419112 
Расхпди пп пснпву исплате камате пп судским 
рјещеоима 

0 0 0,00 

  419119 Остали расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0,00 

487000   Трансфери између разлишитих јединица власти 2.050 514 25,07 

  487211 Трансфери ентитету 1.500 241 16,07 

  487311 Трансфери јединицама лпкалне сампуправе 500 33 6,60 

  487411 
Трансфери фпндпвима пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа 

50 240 480,00 

    БУЧЕТСКА РЕЗЕРВА 30.000   0,00 

УКУПНП ТЕКУЋИ ТРПЩКПВИ 1.276.910 621.684 48,69 

500000   ИИ.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМПВИНУ 311.550 30.051 9,65 

511100   
Издаци за изградоу и прибављаое зграда и 
пбјеката 

212.500 15.968 7,51 

  511100 
Издаци пп прпјекту "Јашаое улпге мјесних заједница у 
БиХ" 

30.000 0 0,00 

  511100 Издаци пп прпјекту "Развпј руралнпг ппслпваоа" 30.000 0 0,00 

  511100 Издаци пп прпјектима "Омладинска банка" 5.000 5.000 100,00 

  511100 Издаци пп прпјектима "Прпбудућнпст" 6.000 0 0,00 

  511131 Издаци за уређеое Туристишке зпне Калуђерица  45.000 0 0,00 

  511131 
Издаци за прибављаое асфалтних путних праваца-
прпјекат "марка на марку" 

60.000 0 0,00 

  511134 Издаци за изградоу улишне расвјете 7.000 2.609 37,27 

  511137 Издаци за прибављаое сапбраћајних знакпва 2.000 0 0,00 

  511191 
Издаци за изградоу хидрпгепл.истражне бущптине и 
бунара питке впде у МЗ Калуђерица 

21.500 6.786 31,56 

  511195 
Изградоа сппменика ппгинулим бпрцима 
птачбинскпг рата у МЗ Калуђерица 

6.000 0 0,00 

  511196 Издаци за изградоу Туристишке зпне Калуђерица 0 1.573 0,00 

511200   
Издаци за инвестиц.држав.рекпнстр.  и адаптацију 
зграда и пбјеката 

58.000 3.820 6,59 

  511231 Издаци за инвестиципнп пдржаваое путева 30.000 0 0,00 

  511234 
Издаци за инвестиципнп пдржаваое, рекпнструкцију 
и адаптацију ваоскпг псвјетљеоа, трптпара и пграда 

5.000 3.820 76,40 

  511226 
Издаци за рекпнструкцију ватрпгасне гараже на 
Лужаоку 

10.000 0 0,00 

  511227 
Издаци за рекпнструкцију бивще зграде наставнпг 
центра на Лужаоку 

10.000 0 0,00 

  511297 
Издаци за рекпнструкцију и адаптацију прпстпра за 
пптребе ватрпгасне службе 

3.000 0 0,00 
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511300   Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме 24.550 5.908 24,07 

  511300 
Издаци за набавку ппреме пп прпјектима "World 
Vision BiH" 

15.000 0 0,00 

  511321 Издаци за набавку канцел.намјещтаја 1.000 1.427 142,70 

  511323 Издаци за набавку канцелар.мащина 0 300 0,00 

  511333 Издаци за набавку телефпнске ппреме 150 0 0,00 

  511335 Издаци за набавку рашунарске ппреме 1.500 0 0,00 

  511341 Издаци за набавку клима уређаја-уградоа 650 0 0,00 

  511341 
Издаци за набавку пећи на шврстп гпривпза 
централнп гријаое 

0 0 0,00 

  511342 Издаци за набваку ппреме за прптивппжарну защтиту 3.000 1.103 36,77 

  511382 Издаци за набавку алата 250 0 0,00 

  511394 Издаци за набваку прецизне и пптишке  ппреме  3.000 3.078 102,60 

513100   Издаци за прибављаое земљищта 0 0 0,00 

  513113 
Издаци за прибављаое псталпг грађевинскпг 
земљищта 

0   0,00 

513700   
Издаци за псталу нематеријалну непрпизведену 
импвину 

13.500 2.427 17,98 

  513718 Прпјектна дпкументација 10.000 2.427 24,27 

  513718 Стратещки план развпја ппщтине Петрпвп 3.500 0   

516100   
Издаци за залихе материјала,рпбе и ситнпг 
инвентара,амбалаже и сл. 

3.000 1.928 64,27 

  516100 
Издаци за залихе материјала, рпбе и ситнпг 
инвентара амбалаже и слишнп 

3.000 1.928 64,27 

631900   Пстали издаци 0 0 0,00 

  631911 
Издаци у земљи за птплату неизмирених пбавеза из 
ранијих гпдина 

0 0 0,00 

638100   
Пстали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

3.290 7.819 237,66 

  638111 
Расхпди за накнаду плата за ппрпдиљ.пдсуствп кпји 
се рефундирају 

1.290 1.279 99,15 

  638112 
Расхпди за ппрезе на плату за ппрпдиљскп пдсуствп 
кпји се рефундирају 

0 34 0,00 

  638113 
Расхпди за дппринпсе на плату за ппрпдиљскп 
пдсуствп кпји се рефундирају 

0 341 0,00 

  638121 
Расхпди за накнаду плата  за вријеме бплпваоа кпји 
се рефундирају 

2.000 6.165 308,25 

УКУПНП  ППЩТИНСКА УПРАВА 1.591.750 659.554 41,44 

ППМПЋИ НЕПРПФИТНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕОИМА ГРАЂАНА 

Нпви кпнтни пквир 

П  П  И  С 
  БУЧЕТ ЗА 

2019. 
ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕК
С 

5/4*100
) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

415210   УКУПНП 78.200 40.904 52,31 

  415211 Дптација пплитишким партијама 5.100 0 0,00 

  415212 ООЦК Петрпвп 21.000 11.500 54,76 

  415212 КСС «Св. Ирина» Какмуж 400 398 99,50 
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  415212 КСС «Милпсрђе» Спшкпвац 400 500 125,00 

  415212 КСС "Марија Магдалина" Петрпвп 400 200 50,00 

  415212 Удружеое за ппмпћ дјеци са ппсебним птребама 1.500 750 50,00 

  415213 Одред извиђаша «Св» Никпла 1.350 800 59,26 

  415213 Лпвашкп друщтвп «Озрен» 400 400 100,00 

  415213 Шкпла фудбала 2.100 2.100 100,00 

  415213 Карате секција 0 0 0,00 

  415213 фк "Озрен" Петрпвп 0 0 0,00 

  415213 ФК "Звијезда" Какмуж 0 0 0,00 

  415215 Опщтинска бпрашка прганизација 15.800 7.900 50,00 

  415215 Удружеое РВИ 4.000 1.500 37,50 

  415215 СУБНОР 300 300 100,00 

  415217 ОШ «Вук Карачић» Петрпвп 500 942 188,40 

  415217 ОШ «Свети Сава» Какмуж 500 150 30,00 

  415219 Синдик. прганизација Админ.службе 950 1.460 153,68 

  415219 Удружеое пшелара Петрпвп 400 0 0,00 

  415219 Удружеое ппљппривредника "Ташка" 400 0 0,00 

  415219 Удружеое "Мпј Озрен" Каранпвац 0 0 0,00 

  415219 Пплицијска станица Петрпвп 400 218 54,50 

  415219 Удржеое пензипнера 8.000 4.000 50,00 

  415219 Аспцијација младих Петрпвп 400 200 50,00 

  415219 Клуб младих "Маестрал" Петрпвп 400 400 100,00 

  415219 Удружеое ветерана птачбинскпг рата 4.000 2.000 50,00 

  415219 Удружеое вплпнтера Петрпвп 4.000 0 0,00 

  415219 Остале неппменуте прганизације 5.500 5.186 94,29 

      
   

Нпви кпнтни пквир 

П  П  И  С 
  БУЧЕТ ЗА 

2019. 
ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕК
С 

5/4*100
) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

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

00380110 С У К П Щ Т И Н А    П П Щ Т И Н Е  

411000   РАСХПДИ ЗА ЛИШНА ПРИМАОА 88.040 43.370 49,26 

411100   Расхпди за брутп плате  85.470 42.810 50,09 

  411111 Расхпди за пснпвну плату 49.080 24.544 50,01 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 4.210 2.104 49,98 

  411131 Расхпди за увећаое плате пп пснпву раднпг стажа 3.660 1.870 51,09 

  411136 Расхпди за увећаое плате-ппрез на дпхпдак 320 164 51,25 

  411191 Расхпд за ппрез на плату 0 0 0,00 

  411192 Расхпди за дппринпсе за ПИО 15.810 7.920 50,09 

  411195 Расхпди за дппринпсе за здравст.псуг. 10.255 5.137 50,09 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

685 464 67,74 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защт. 1.450 607 41,86 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и псталих 
лишних прим.заппсл. 

2.570 560 21,79 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап и са ппсла 1.100 560 50,91 
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  411222 Расхпди за регрес за гпд. пдмпр 880 0 0,00 

  411291 Расхпд за ппрез на накнаде 100 0 0,00 

  411292 
Расхпди за дппринпсе за пензјискп и инвалидскп 
псигураое 

270 0 0,00 

  411295 Расхпди за дппринпсе за здравственп псигураое 180 0 0,00 

  411297 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

25 0 0,00 

  411298 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту 15 0 0,00 

412000   Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и услуга 138.950 66.224 47,66 

412600   Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 100 0   

  412610 Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја у земљи 100 0 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 138.850 66.224 47,69 

  412934 Накнаде кпмисијама СО-е 5.820 1.095 18,81 

  412934 Накнаде ОИК 6.390 3.194 49,98 

  412935 Расхпди за брутп накнаде пдбпрницима 125.140 61.646 49,26 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи 1.500 289 19,27 

  412999 Остали неппменути расхпди-републишки избпри 0 0 0,00 

УКУПНП ППТРПЩ.ЈЕДИНИЦА 00380110 226.990 109.594 48,28 

Нпви кпнтни пквир 

П  П  И  С 
  БУЧЕТ ЗА 

2019. 
ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕКС 
5/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

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

00380190  ПСТАЛА БУЧЕТСКА ППТРПЩОА 

413000   КАМАТЕ НА ДПМАЋЕ КРЕДИТЕ 42.430 15.185 35,79 

  413100 Расхпди пп пснпву камата на хартије пд вриједнпсти 12.380 6.619 53,47 

  413112 Расх.пснпву камата  на пбвезнице 12.380 6.619 53,47 

  413340 
Расхпди пп пснпву камата на примљене зајмпве у 
земљи 

25.700 7.762 30,20 

  413341 Расхпди на примљене зајмпве 25.700 7.762 30,20 

413700   Трпщкпви сервисираоа примљених зајмпва 4.350 804 18,48 

  413719 
Остали сервисни трпщкпви за зајмпве примљене из 
инпстранства 

4.350 804 18,48 

418000   
Расхпди финансираоа, други финансијски трпщкпви 
и расхпди трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 

2.740 1.341 48,94 

  418132 
Расхпди пп пснпву камата на зајмпве примљене пд 
ентитета 

2.740 1.341 48,94 

621000   ИЗДАЦИ ЗА ПТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 106.100 52.238 49,23 

  621100 
Издаци за птплату главнице пп хартијама пд 
вриједнпсти 

58.450 28.792 49,26 

  621111 Издаци за ппл.главнице пп хартијама пд вриједнпсти 58.450 28.792 49,26 

  621340 
Издаци за птплату главнице зајмпва примљених пд 
дпмаћих фина. субј  

47.650 23.446 49,20 

  621341 
Издаци за птплату главнице зајмпва примљених пд 
банака 

47.650 23.446 49,20 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 00380190 151.270 68.764 
 

45,46 
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Нпви кпнтни пквир 
П  П  И  С 

  БУЧЕТ ЗА 
2019. 

ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕКС 
5/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

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

00380300 ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД 

411000   РАСХПДИ ЗА ЛИШНА ПРИМАОА 73.140 32.387 44,28 

411100   Расхпди за брутп плате 60.160 28.459 47,31 

  411111 Расхпд за пснпвну плату 35.400 16.884 47,69 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 2.120 1.002 47,26 

  411131 Увећаое пснпвне плате пп пснпву раднпг стажа 2.660 1.136 42,71 

  411136 Расхпди за увећаое плате-ппрез на дпхпдак 170 68 40,00 

  411191 Расхпд за ппрез на плату  0 0 0,00 

  411192 Расхпди за дппринпсе за ПИО 11.100 5.252 47,32 

  411195 Расхпди за дппринпсе за здравственп псигураое 7.200 3.407 47,32 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

490 227 46,33 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защт. 1.020 483 47,35 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и псталих лиш. 
примаоа заппслених 

7.980 2.067 25,90 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап и са ппсла 3.000 1.168 38,93 

  411221 Расхпди за тппли пбрпк 1.860 859 46,18 

  411222 Расхпди за регрес за гпдищ.пдмпр 1.760   0,00 

  412261 Расхпди пп пснпву дневница за сл.путпваоа 200 40 20,00 

  411290 Расхпди за ппрезе и дппринпсе на лишна примаоа 1.160 0 0,00 

411300   
Расхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг пдсуства и псталих накнада плата кпји 
се не рефундирају 

5.000 1.861 37,22 

  411311 
Рассхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа кпји 
се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411312 
Рассхпди за накнаду плата за вријеме ппрпдиљскпг 
пдсуства кпји се не рефундирају 

0 191 0,00 

  411317 
Расхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг пдсуства и псталих накнада плата кпји се 
не рефундирају-ппрез на дпхпдак 

460 18 3,91 

  411391 
Рассхпди за ппрезе на накнаду плата за вријеме 
бплпваоа,ппрпдиљскпг пдсуства и псталих накнада 
плата кпји се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411392 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за ПИО за 
вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и псталих 
накнада плата кпји се не рефундирају 

2.290 926 40,44 

  411393 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за здр.псиг. 
за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

1.860 601 32,31 

  411394 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за псиг.пд 
незап. за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

125 40 32,00 

  411395 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за псиг.пд 
незап. за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

265 85 32,08 
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411400   
Расхпди за птпремнине и једнпкратне ппмпћи 
(брутп) 

0 0 0,00 

  411412 Расхпди за нпвшану ппмпћ приликпм рађаоа дјетета 0 0 0,00 

412000   Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и услуга 10.730 5.295 49,35 

412200   
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, 
кпмуникац.и трансппртних услуга 

6.400 3.087 48,23 

  412230 Расхпди за кпмун.и кпмуникац.услуге 6.400 3.087 48,23 

412300   Расхпд за режијски материјал 700 738 105,43 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 700 738 105,43 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 400 0 0,00 

  
41253

0 
Расхпди за текуће пдржаваое 400 0 0,00 

412600   Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 600 201 33,50 

  412619 Остали расхпди пп пснпву сл.путпваоа у земљи 50 31 62,00 

  412632 Расхпди пп пснпву утрпщка нафте 550 170 30,91 

412700   Расхпди пп пснпву псигураоа 650 573 88,15 

  412721 Расхпди за псигураое впзила 650 273 42,00 

  412750 Расхпди за правне и административне услуге 0 0 0,00 

  412760 Расхпди за услуге прпцјене и вјещташеоа 0 300 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 1.980 696 35,15 

  412933 
Расхпди за брутп накнаде шланпвима управних и 
надзпрних пдбпра 

300 132 44,00 

  412937 Расхпди за брутп накнаде пп угпвпру п дјелу 1.200 374 31,17 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи 50 0 0,00 

  412973 Таксе и накнаде за регистрацију впзила 400 190 47,50 

  412979 Расхпди пп пснпву јавних такса и накнада 30 0 0,00 

416000   
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпја се исплаћује 
из бучета Ппщтине 

316.240 146.581 46,35 

  416100 
Дпзнаке грађанима кпје се исплаћују из бучета 
ппщтине 

222.500 106.483 47,86 

  416111 
Стална нпвшана ппмпћ кпја се исплаћује 
щтићеницима устанпва спц.защтите 

25.000 12.317 49,27 

  416112 
Дпзнака за ппмпћ и оегу другпг лица кпји се исплаћ. 
щтићеницима устанпва спц. защтите 

166.000 82.799 49,88 

  416114 
Једнпкратна нпвшана ппмпћ кпја се исплаћује 
щтићениц.устанпве спц.защтите 

1.500 567 37,80 

  416119 
Остале текуће дпзнаке щтићеницима устанпва 
спцијалне защтите 

30.000 10.800 36,00 

  416200 
Дпзнаке другим инстит.пбавезнпг спц.псигураоа 
кпје се исплаћује из бучета ппщтине 

0 0 0,00 

  416211 
Намјенска издвајаоа за здравственп 
псигур.щтићеника устанпва спц з. 

0 0 0,00 

  416300 
Дпзнаке прпжапцима услуга спц.защтите кпје се 
исплаћују пд стране устанпва спц защтите 

93.740 40.098 42,78 

  416313 Дпзнаке устанпвама спциј. защт за смјещтај 66.240 27.417 41,39 
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  416314 
Дпзнаке хранитељским ппрпдицама за смјещтај 
щтићеника 

7.500 3.733 49,77 

  416319 Остале дпзнаке пружапцима услуга спц. защтите 20.000 8.948 44,74 

511300   ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ППРЕМЕ 240 0 0,00 

  511321 Издаци за набавку канц. намјещтаја 240   0,00 

638100   
Пстали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

9.900 7.416 74,91 

  638111 
Расхпди за накнаду плата за ппрпдиљ.пдсуствп кпји 
се рефундирају 

9.900 5.739 57,97 

  638112 
Расхпди за ппрезе на плату за ппрпдиљскп пдсуствп 
кпји се рефундирају 

0 267 0,00 

  638113 
Расхпди за дппринпсе на плату за ппрпдиљскп 
пдсуствп кпји се рефундирају 

0 1.410 0,00 

  638121 
Расхпди за накнаду плата  за вријеме бплпваоа кпји 
се рефундирају 

0 0 0,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 00380300 410.250 191.679 46,72 

Нпви кпнтни пквир 

П  П  И  С 
  БУЧЕТ ЗА 

2019. 
ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕКС 
5/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

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

00380500 ЈАВНА УСТАНПВА КУЛТУРНП ТУРИСТИШКИ СППРТСКИ ЦЕНТАР 
411000   Плате и накнаде трпщк.заппслених 125.140 64.326 51,40 

411100   Брутп плате и накнаде  107.090 57.979 54,14 

  411111 Расхпди за пснпвну плату 66.410 36.096 54,35 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 2.500 1.602 64,08 

  412131 Расхпди за увећаое плате пп пснпву раднпг стажа 2.190 1.149 52,47 

  411191 Расхпд за ппрез на плату  0 0 0,00 

  411192 Расхпди за дппринпсе за ПИО 19.900 10.725 53,89 

  411195 Расхпди за дпприн.за здравств.псигур. 13.300 6.957 52,31 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

890 465 52,25 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защт. 1.900 985 51,84 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и псталих 
лишних прим. заппслених 

18.050 5.624 31,16 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап и са ппсла 7.600 3.207 42,20 

  411221 Расхпди за накнаде за тппли пбрпк 4.900 2.417 49,33 

  411222 Расхпди за регрес за гпд.пдмпр 3.280 0 0,00 

  411261 Расхпди пп пснпву дневница за сл.путпваоа 100 0 0,00 

  411291 Расхпд за ппрез 365 0 0,00 

  411292 Расхпди за дппринпсе за ПИО 1.010 0 0,00 

  411295 Расхпди за дппринпсе за здрав.псигураое 655 0 0,00 

  411297 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

45 0 0,00 

  411298 Расхпди за дпприн.за дјешију защт. 95 0 0,00 

411300   
Расхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг пдсуства и псталих накнада плата кпји 
се не рефундирају 

0 723 0,00 
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  411311 
Рассхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа кпји 
се не рефундирају 

0 212 0,00 

  411312 
Рассхпди за накнаду плата за вријеме ппрпдиљскпг 
пдсуства кпји се не рефундирају 

0 108 0,00 

  411317 
Расхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг пдсуства и псталих накнада плата кпји се 
не рефундирају-ппрез на дпхпдак 

0 26 0,00 

  411318 
Расхпди за увећаое плате пп пснпву раднпг стажа за 
вријеме бплпваоа 

0 4 0,00 

  411391 
Рассхпди за ппрезе на накнаду плата за вријеме 
бплпваоа,ппрпдиљскпг пдсуства и псталих накнада 
плата кпји се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411392 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за ПИО за 
вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и псталих 
накнада плата кпји се не рефундирају 

0 209 0,00 

  411393 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за здр.псиг. 
за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

0 136 0,00 

  411394 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за псиг.пд 
незап. за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

0 9 0,00 

  411395 
Рассхпди за дппринпсе на накнаду плата за псиг.пд 
незап. за вријеме бплпваоа, ппрпдиљскпг пдсуства и 
псталих накнада плата кпји се не рефундирају 

0 19 0,00 

412000   Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и услуга 10.710 8.030 74,98 

412200   
Расхпди пп пснпву утрпщка енерг.    Кпмуналн. 
Кпмуник.и трансп.   услуга 

800 414 51,75 

  412230 Расхпди за кпмуникаципне услуге (телефпн, интернет) 800 414 51,75 

412300   Расхпд за режијски материјал 150 145 96,67 

  412310 Расхпди за режијски материјал 150 145 96,67 

412400   Расхпди за материјал за ппсебне намјене 200 0 0,00 

  412430 
Расхпди за материјал за пбразпваое, науку, културу и 
сппрт 

200 0 0,00 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 150 43 28,67 

  412530 Расхпди за текуће пдржаваое 150 43 28,67 

412600   Расхпди пп пснпву сл.путпваоа 100 94 94,00 

  412610 Расхпди пп пснпву сл.путпваоа у земљи 100 94 94,00 

412700   Расхпди за струшне услуге 310 146 47,10 

  412720 Расхпди за псигураое  160 146 91,25 

  412731 Расхпди за услуге щтампаоа 0 0 0,00 

  412739 Расхпди за пстале услуге инфпрм.и медија 0 0 0,00 

  412771 Расхпди за услуге пдржаваоа рашунарских прпграма 150 0 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 9.000 7.188 79,87 

  412933 
Расхпди за брутп накнаде шланпв.управних и 
надзпр.пдбпра 

570   0,00 

  412937 Расхпди за брутп накнаде пп угпвпру п дјелу 350 399 114,00 

  412938 
Расхпди за брутп накнаде за привремене и 
ппвр.ппслпве 

0   0,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације 100 61 61,00 

  412943 Расх.пп снпву прганизације пријема и манифестација 7.500 6.568 87,57 



Страна 69 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 27.09.2019. године 
 

  412944 Расхпди за ппклпне 100   0,00 

  412972 
Расхпди пп пснпву дппринпса за прпфес. 
рехабилитацију инвалида 

230 118 51,30 

  412979 
Расхпди пп пснпву псталих дппринпса, јавних такси и 
накнада на терет ппсл. 

50 42 84,00 

  412999 Остали неппменути расхпди 100   0,00 

415200   Грантпви у земљи 64.500 56.315 87,31 

  415210 Текући грантпви сппртским  прганизац. 57.000 53.315 93,54 

  415210 Текући грантпви КУД-а 7.500 3.000 40,00 

  415211  КУД "Озрен" Кртпва 0 0 0,00 

511300   Расхпди за набавку ппреме 300 0 0,00 

  511300 Издаци за набавку ппреме 300   0,00 

516000   Ситан инвентар 100 9 9,00 

  516100 Ситан инвентар 100 9 9,00 

638000   
Пстали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

0 466 0,00 

  638111 
Расхпди за накнаду плата за ппрпдиљ.пдсуствп кпји 
се рефундирају 

0 441 0,00 

  638112 
Расхпди за ппрезе на плату за ппрпдиљскп пдсуствп 
кпји се рефундирају 

0 5 0,00 

  638113 
Расхпди за дппринпсе на плату за ппрпдиљскп 
пдсуствп кпји се рефундирају 

0 20 0,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 00380500 200.750 129.146 64,33 

Нпви кпнтни пквир 
П  П  И  С 

  БУЧЕТ ЗА 
2019. 

ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕКС 
5/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

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

08150046 СРЕДОПЩКПЛСКИ ЦЕНТАР ПЕТРПВП 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и псталих 
лишних примаоа заппсл. 

7.500 4.077 54,36 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап и са ппсла 7.500 4.077 54,36 

412000   Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и услуга 24.170 14.540 60,16 

412200   
Расхпди пп пснпву утрпщка енерг кпмунал, кпмуник 
и трансп услуга 

11.550 6.636 57,45 

  412211 Расхпди  пп пснпву утрпщка електришне  енергије 2.500 939 37,56 

  412214 Расхпди пп пснпву утрпщка угља 5.500 4.200 76,36 

  412215 Расхпди пп пснпву утрпщка дрвета 1.000 532 53,20 

  412217 Расхпди пп пснпву утрпщка нафте 50 20 40,00 

  412221 Расхпди за услуге впдпвпда и канализације 450 224 49,78 

  412222 Расхпди за услуге пдвпза смећа 250 125 50,00 

  412224 Расхпди за услуге пдржаваоа шистпће 0 0 0,00 

  412230 Расхпди за кпмуникаципне услуге 1.200 596 49,67 

  412240 Расхпди за услуге превпза 600 0 0,00 

412300   Расхпди за режијски материјал 3.300 1.743 52,82 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 1.300 562 43,23 

  412320 Расхпди за материјал за пдрж шистпће 1.000 535 53,50 

  412330 
Расхпди за стрзшну литературу, шаспписе и дневну 
щтампу 

1.000 646 64,60 
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412400   Расхпд за материјал за ппсебне намјене 2.600 1.798 69,15 

  412431 Расхпди за материјал за пптребе пбразпвнпг  прпцеса 2.400 1.728 72,00 

  412434 
расхпд за материјал за сппртске и рекреативне 
активнпсти 

200 0 0,00 

  412439 Расхпди за пстали материјал 0 70 0,00 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 1.500 863 57,53 

  412510 Расхпди за текуће пдржаваое зграда 500 576 115,20 

  412530 Расхпди за текуће пдржаваое ппреме 1.000 287 28,70 

412600   Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 1.000 560 56,00 

  412614 
Расхпди пп пснппву превпза лишним впзил.на служ. 
путпваоима у земљи 

1.000 560 56,00 

  412639 Остали расх.пп пснпву утрпщка гприва 0   0,00 

412700   Расхпди за струшне услуге 1.220 932 76,39 

  412720 Расхпди за услуге псигураоа 570 0 0,00 

  412750 Расхпди за правне и административне услуге 0 800   

  412790 Расхпди за пстале струшне услуге 650 132 20,31 

412900   Пстали неппменути расхпди 3.000 2.008 66,93 

  412920 Расхпди за струшнп усаврщ.заппслених 1.000 300 30,00 

  412930 Расхпди за брутп накнаде пп угпвпру п дјелу 0 0 0,00 

  412940 Расхпди пп пснпву репрезентације 2.000 1.708 85,40 

631900   Пстали издаци  4.500 2.289 50,87 

  631911 
Издаци у земљи за птплату неизмирених пбавеза из 
ранијих гпдина 

4.500 2.289 50,87 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 08150046 36.170 20.906 57,80 

Нпви кпнтни пквир 

П  П  И  С 
  БУЧЕТ ЗА 

2019. 
ГПДИНУ 

ИЗВРЩЕОЕ 
БУЧЕТА СА 
30.06.2019. 

ИНДЕК
С 

5/4*100
) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 

ИЗВРЩЕОЕ БУЧЕТА СА 30.06.2019. 

08180056  НАРПДНА БИБЛИПТЕКА 

41120
0 

  Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и 
псталих лишних примаоа пп пснпву рада 100 30 30,00 

  41126
1 

Расхпди пп пснпву дневница за сл.путпваоа 100 30 
30,00 

412000   Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и услуга 5.940 2.663 44,83 

412200   
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, 
кпмуникаципних и трансп.услуга 

1.840 687 37,34 

  412231 Расхпди за услуге кприщћеоа фикснпг телефпна 800 309 38,63 

  412222 Расхпди за услуге пдвпза смећа 280 0   

  412233 Расхпди за кприщћеое интернета 720 360 50,00 

  412234 Расхпди за ппщтанске услуге 40 18 45,00 

  412235 Расхпди за  услуге радип телев.пператера 0 0 0,00 

412300   Расхпди за режијски материјал 300 0 0,00 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 200 0 0,00 

  412320 Расхпд за матер.за пдржаваое шистпће 100 0 0,00 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 100 0 0,00 

  412533 Расхпди за текуће пдржаваое кпмуникаципне ппреме 50 0 0,00 
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  412539 
Расхпди за пстале услуге иматеријал за текуће 
пдржаваое ппреме 

50 0 0,00 

412600   Расхпди за службена путпваоа 300 183 61,00 

  412610 Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 100 183 183,00 

  412614 Расхпди пп пснпву јавнпг превпза на сл.путпваоима 200 0 0,00 

412700   Расхпд за струшне услуге 2.100 1.079 51,38 

  412725 Расхпди за псигураое заппслених 50 44 88,00 

  412731 Расхпди за услуге щтампаоа 200 217 108,50 

  412742 Расхпди за рашунпвпдствене услуге 1.850 818 44,22 

  412790 Одржаваое коижевних вешери 0 0 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 1.300 714 54,92 

  412922 Расхпди пп псн.кптизац.за семинаре 50 50 100,00 

  412933 Расхпди за брутп накн.шл.упр.и надз. 500 299 59,80 

  412937 Расхпди за брутп накнаде пп угпвпру п дјелу 100 0 0,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи 100 18 18,00 

  412943 Расхпди за пдржаваое коиж.вешери 250 247 98,80 

  412979 Расхпди пп пснпву псталих дппринпса 100 0 0,00 

  412992 Расхпди пп пснпву шланарина 100 100 100,00 

  412999 Остали неппменути расхпди 100 0 0,00 

511360   
Издаци за набавку ппреме за пбразпваое, науку, 
културу и сппрт 

900 188 20,89 

  511362 Издаци за набавку щкплских и библиптешких коига 700 188 26,86 

  511367 Издаци за набавку пстале ппреме 200 0 0,00 

513700   
Издаци за нематеријалну за непрпизведену 
импвину 

0 0 0,00 

  513718 
Набавка прпграма за кприщтеое библиптешке грађе и 
оегпвп инсталираое 

0 0 0,00 

516100   Издаци за набавку ситнпг инвентара 40 0 0,00 

  516140 Издаци за набавку ситнпг инвентара 40 0 0,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 08180056 6.980 2.881 41,28 

   
       

 
 

УКУПНА БУЧЕТСКА СРЕДСТВА 2.624.160 1.200.881 45,76 

УКУПНА БУЧЕТСКА ППТРПЩОА 2.624.160 1.182.524 45,06 

 
ИЗВРЩЕОЕ БУЧЕТА СА 30.06.2019.ГПДИНЕ - ППЩТИ ДИП 

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2019. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 

30.06.2019. 

Прпц. 
4/3  

1 2 3 4 5 

  А. БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 2.519.100 1.158.963 46,01 

710000 Ппрески прихпди 2.038.400 950.577 46,63 

711000 Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит 100 0 0,00 

712000 Дппринпси за спцијалнп псигураое 0 0 0,00 

713000 
Ппрези на лишна примаоа и прихпди пд сампсталних 
дјелатнпсти 

170.100 73.925 43,46 

714000 Ппрези на импвину 67.100 36.315 54,12 
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715000 Ппрези на прпмет прпизвпда и услуга 100 21.592 
21.592

,00 

716000 Царине и увпзне дажбине 0 0 0,00 

717000 Индиректни ппрези прикупљени прекп УИО 1.800.000 818.745 45,49 

719000 Остали ппрески прихпди 1.000 0 0,00 

720000 Неппрески прихпди 255.870 116.444 45,51 

721000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и 
ппзитивних курсних разлика 

21.010 7.679 36,55 

722000 Накнаде, таксе и прихпди пд пружаоа јавних услуга 228.860 105.623 46,15 

723000 Нпвшане казне 0 0 0,00 

728000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и 
трансакција размјене између или унутар јединица 
власти 

0 0 0,00 

729000 Остали неппрески прихпди 6.000 3.142 52,37 

730000 Грантпви 30.700 600 1,95 

731000 Грантпви 30.700 600 1,95 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 194.130 91.342 47,05 

787000 Трансфери између разлишитих јединица власти 194.130 91.342 47,05 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

  Б. БУЧЕТСКИ РАСХПДИ 2.187.240 1.082.047 49,47 

410000 Текући расхпди  2.155.190 1.081.533 50,18 

411000 Расхпди за лишна примаоа заппслених 975.510 452.507 46,39 

412000 Расхпди пп пснпву кприщћеоа рпба и услуга 471.310 249.336 52,90 

413000 Расхпди финансираоа и други финансијски трпщкпви 43.440 15.458 35,58 

414000 Субвенције 51.900 24.907 47,99 

415000 Грантпви 172.200 124.849 72,50 

416000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје се исплаћују из 
бучета Републике, ппщтина и градпва 

438.090 213.135 48,65 

417000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје исплаћују 
институције пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 

0 0 0,00 

418000 
Расхпди финансираоа, други финансијски трпщкпви и 
расхпди трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 

2.740 1.341 0,00 

419000 Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0,00 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 2.050 514 0,00 

487000 Трансфери између разлишитих јединица власти 2.050 514 0,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

* * * * Бучетска резерва 30.000   0,00 

  В. БРУТП БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 331.860 76.916 23,18 

  
Г. НЕТП ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ (I+II-
III-IV)   

-223.130 -14.249 6,39 

810000 I Примици за нефинансијску импвину 90.000 16.000 17,78 

811000 Примици за прпизведену сталну импвину 0 16.000 0,00 

812000 Примици за драгпцјенпсти 0 0 0,00 

813000 Примици за непрпизведену сталну импвину 90.000 0 0,00 
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814000 
Примици пд прпдаје сталне импвине намијеоене 
прпдаји и пбустављених ппслпваоа 

0 0 0,00 

815000 Примици за стратещке залихе 0 0 0,00 

816000 
Примици пд залиха материјала, ушинака, рпбе и ситнпг 
инвентара, амбалаже и сл. 

0 0 0,00 

880000 
II Примици за нефинансијску импвину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

881000 
Примици за нефинансијску импвину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

510000 III Издаци за нефинансијску импвину 313.130 30.249 9,66 

511000 Издаци за прпизведену сталну импвину 296.490 25.884 8,73 

512000 Издаци за драгпцјенпсти 0 0 0,00 

513000 Издаци за непрпизведену сталну импвину 13.500 2.427 17,98 

514000 Издаци за сталну импвину намјеоену прпдаји 0 0 0,00 

515000 Издаци за стратещке залихе 0 0 0,00 

516000 
Издаци за залихе материј. рпбе и ситнпг инвентара, 
амбалаже и сл. 

3.140 1.938 61,72 

518000 
Издаци за улагаое на туђим некретнинама, 
ппстрпјеоима и ппреми 

0 0 0,00 

580000 
IV Издаци за нефинансијску импвину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску импвину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

  Д. БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 108.730 62.667 57,64 

          

  Ђ. НЕТП ФИНАНСИРАОЕ (Е+Ж+З+И) -108.730 -44.310 40,75 

  Е.  НЕТП ПРИМИЦИ ПД ФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ (I-II)   0 0 0,00 

910000 I Примици пд финансијске импвине 0 0 0,00 

911000 Примици пд финансијске импвине 0 0 0,00 

918000 
Примици пд финансијске импвине из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

610000 II Издаци за финансијску импвину 0 0 0,00 

611000 Издаци за финансијску импвину 0 0 0,00 

618000 
Издаци за финансијску импвину из транскација између 
или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

  Ж. НЕТП ЗАДУЖИВАОЕ (I-II) -106.100 -52.238 49,23 

920000 I Примици пд задуживаоа 0 0 0,00 

921000 Примици пд задуживаоа 0 0 0,00 

928000 
Примици пд задуживаоа из транскација између или 
унутар јединица власти 

0 0 0,00 

620000 II Издаци за птплату дугпва 106.100 52.238 49,23 

621000 Издаци за птплату дугпва 106.100 52.238 49,23 

628000 
Издаци за птплату дугпва из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0 0 0,00 

  З. ПСТАЛИ НЕТП ПРИМИЦИ (I-II) -2.630 7.928 0,00 

930000 I Пстали примици 15.060 25.918 172,10 

931000 Остали примици 3.090 17.016 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 

11.970 8.902 74,37 

630000 II Пстали издаци 17.690 17.990 101,70 

631000 Остали издаци 4.500 2.289   
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638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 

13.190 15.701 119,04 

**** И. РАСППДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИПДА          

          

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАОУ (Д+Ђ) 0 18.357   

     
ИЗВРЩЕОЕ БУЧЕТА ППЩТИНЕ ПЕТРПВП СА  30.06.2019. ГПДИНЕ -БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

    
   

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2019. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 

30.06.2019. 

Прпц. 
4/3  

1 2 3 4 5 

БУЧЕТСКИ 
ПРИХПДИ 

  2.519.000 1.158.963 46,01 

710000 П п р е с к и   п р и х п д и 2.038.300 950.577 46,64 

711000 Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит 100 0 0,00 

711100 Ппрези на дпхпдак 100 0 0,00 

711200 Ппрези на дпбит правних лица   0 0,00 

711300 Ппрези на прихпде капиталних дпбитака 0 0 0,00 

712000 Дппринпси за спцијалнп псигураое 0 0 0,00 

712100 Дппринпси за спцијалнп псигураое       

713000 
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд 
сампсталних дјелатнпсти 

170.100 73.925 43,46 

713100 
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд сампсталних 
дјелатнпсти 

170.100 73.925 43,46 

714000 Ппрези на импвину 67.100 36.315 54,12 

714100 Ппрези на импвину 67.100 36.315 54,12 

714200 Ппрези на насљеђе и ппклпне 0 0 0,00 

714300 Ппрези на финансијске и капиталне трансакције 0 0 0,00 

714900 Остали ппрези на импвину 0 0 0,00 

715000 Ппрези на прпмет прпизвпда и услуга 0 21.592 0,00 

715100 Ппрези на прпмет прпизвпда 0 141 0,00 

715200 Ппрези на прпмет услуга 0 0 0,00 

715300 Акцизе 0 21.451 0,00 

716000 Царине и увпзне дажбине 0 0 0,00 

716100 Царине и увпзне дажбине     0,00 

717000 Индиректни ппрези прикупљени прекп УИО 1.800.000 818.745 45,49 

717100 Индиректни ппрези прикупљени прекп УИО - збирнп 1.800.000 818.745 45,49 

719000 Остали ппрески прихпди 1.000 0 0,00 

719100 Остали ппрески прихпди 1.000 0 0,00 

720000 Н е п п р е с к и   п р и х п д и 255.870 116.444 45,51 

721000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и 
ппзитивних курсних разлика 

21.010 7.679 36,55 

721100 
Прихпди пд дивиденде, ушещћа у капиталу и слишних 
права 

0 0 0,00 

721200 Прихпди пд закупа и ренте 21.000 7.679 36,57 

721300 
Прихпди пд камата на гптпвину и гптпвинске 
еквиваленте 

10 0 0,00 

721400 
Прихпди пд хартија пд вриједнпсти и финансијских 
деривата 

0 0 0,00 

721500 Прихпди пд камата и псталих накнада на дате зајмпве 0 0 0,00 

721600 
Прихпди пп пснпву реализпваних ппзитивних курсних 
разлика из ппслпвних и инвестиципних активнпсти 

0 0 0,00 

722000 Накнаде, таксе и прихпди пд пружаоа јавних услуга 228.860 105.623 46,15 

722100 Административне накнаде и таксе 25.000 10.107 40,43 



Страна 75 - Број 7    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Петак, 27.09.2019. године 
 

722200 Судске накнаде и таксе 0 0 0,00 

722300 Кпмуналне накнаде и таксе 48.600 43.000 88,48 

722400 Накнаде пп разним пснпвама 140.600 44.087 31,36 

722500 Прихпди пд пружаоа јавних услуга 14.660 8.429 57,50 

723000 Нпвшане казне 0 0 0,00 

723100 Нпвшане казне 0 0 0,00 

728000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и 
трансакција размјене између или унутар јединица 
власти 

0 0 0,00 

728100 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и 
трансакција са другим јединицама власти 

0 0 0,00 

728200 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

0 0 0,00 

729000 Остали неппрески прихпди 6.000 3.142 52,37 

729100 Остали неппрески прихпди 6.000 3.142 52,37 

730000 Г р а н т п в и 30.700 600 1,95 

731000 Грантпви 30.700 600 1,95 

731100 Грантпви из инпстранства 0 0 0,00 

731200 Грантпви из земље 30.700 600 1,95 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н 
и ц а   в л а с т и 

194.130 91.342 47,05 

787000 Трансфери између разлишитих јединица власти 194.130 91.342 47,05 

787100 Трансфери пд државе 0 0   

787200 Трансфери пд ентитета 193.230 91.245 47,22 

787300 Трансфери пд јединица лпкалне сампуправе 800 97 12,13 

787400 
Трансфери пд фпндпва пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа 

100 0 0,00 

787900 Трансфери пд псталих јединица власти 0 0 0,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

    0 0 0,00 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 90.000 16.000 17,78 

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м п в и н у 90.000 16.000 17,78 

811000 Примици за прпизведену сталну импвину 0 16.000 0,00 

811100 Примици за зграде и пбјекте 0 16.000 0,00 

811200 Примици за ппстрпјеоа и ппрему 0 0 0,00 

811300 Примици за биплпщку импвину 0 0 0,00 

811400 Примици за инвестиципну импвину 0 0 0,00 

811900 Примици за псталу прпизведену импвину 0 0 0,00 

812000 Примици за драгпцјенпсти 0 0 0,00 

812100 Примици за драгпцјенпсти     0,00 

813000 Примици за непрпизведену сталну импвину 90.000 0 0,00 

813100 Примици за земљищте 90.000 0 0,00 

813200 Примици за ппдземна и ппврщинска налазищта 0 0 0,00 

813300 Примици за пстала прирпдна дпбра 0 0 0,00 

813900 Примици за псталу непрпизведену импвину 0 0 0,00 

814000 
Примици пд прпдаје сталне импвине намијеоене 
прпдаји и пбустављених ппслпваоа 

0 0 0,00 

814100 
Примици пд прпдаје сталне импвине намијеоене 
прпдаји и пбустављених ппслпваоа 

0 0 0,00 

815000 Примици за стратещке залихе 0 0 0,00 

815100 Примици за стратещке залихе     0,00 

816000 
Примици пд залиха материјала, ушинака, рпбе и 
ситнпг инвентара, амбалаже и сл. 

0 0 0,00 

816100 
Примици пд залиха материјала, ушинака, рпбе и ситнпг 
инвентара, амбалаже и сл. 

0 0 0,00 
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880000 
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м п в и н у   
и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е 
д и н и ц а   в л а с т и 

0 0 0,00 

881000 
Примици за нефинансијску импвину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

881100 
Примици за нефинансијску импвину из трансакција са 
другим јединицама власти 

0 0 0,00 

881200 
Примици за нефинансијску импвину из трансакција са 
другим бучетским кприсницима исте јединице власти 

0 0 0,00 

  
УКУПНИ БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

2.609.000 1.174.963 45,03 

     
ИЗВРЩЕОЕ  БУЧЕТА ППЩТИНЕ ПЕТРПВП СА  30.06.2019. ГПДИНЕ -БУЧЕТСКИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУУ 

    
   

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2019. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 

30.06.2019. 

Прпц. 
4/3  

1 2 3 4 5 

БУЧЕТСКИ 
РАСХПДИ 

  2.187.240 1.082.047 49,47 

410000 Т е к у ћ и   р а с х п д и 2.155.190 1.081.533 50,18 

411000 Расхпди за лишна примаоа заппслених 975.510 452.507 46,39 

411100 Расхпди за брутп плате заппслених 853.820 397.393 46,54 

411200 
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних 
примаоа заппслених пп пснпву рада 

116.080 32.660 28,14 

411300 
Расхпди за накнаду плата заппсл. за вријеме бплпваоа 
(брутп) 

5.610 14.169 0,00 

411400 Расхпди за птпремнине и једнпкратне ппмпћи (брутп) 0 8.285 0,00 

412000 Расхпди пп пснпву кприщћеоа рпба и услуга 471.310 249.336 52,90 

412100 Расхпди пп пснпву закупа 3.600 1.800 0,00 

412200 
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, 
кпмуникаципних и трансппртних услуга 

82.150 46.316 56,38 

412300 Расхпди за режијски материјал 14.660 8.445 57,61 

412400 Расхпди за материјал за ппсебне намјене 2.850 1.798 63,09 

412500 Расхпди за текуће пдржаваое 34.050 5.074 14,90 

412600 Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 10.650 7.224 67,83 

412700 Расхпди за струшне услуге 56.370 33.457 59,35 

412800 
Расхпди за услуге пдржаваоа јавних ппврщина и 
защтите живптне средине 

43.900 37.048 84,39 

412900 Остали некласификпвани расхпди 223.080 108.174 48,49 

413000 
Расхпди финансираоа и други финансијски 
трпщкпви 

43.440 15.458 35,58 

413100 Расхпди пп пснпву камата на хартије пд вриједнпсти 12.380 6.619 53,47 

413200 
Расхпди финансираоа пп пснпву финансијских 
деривата 

0 0 0,00 

413300 
Расхпди пп пснпву камата на примљене зајмпве у 
земљи 

25.700 7.762 30,20 

413400 
Расхпди пп пснпву камата на примљене зајмпве из 
инпстранства 

0 0 0,00 

413700 Трпщкпви сервисираоа примљених зајмпва 4.350 804 18,48 

413800 
Расхпди пп пснпву негативних курсних разлика из 
ппсл. и инвестиц. активнпсти 

10 0 0,00 

413900 Расхпди пп пснпву затезних камата 1.000 273 27,30 

414000 Субвенције 51.900 24.907 47,99 

414100 Субвенције 51.900 24.907 47,99 

415000 Грантпви 172.200 124.849 72,50 
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415100 Грантпви у инпстранствп 0 0 0,00 

415200 Грантпви у земљи 172.200 124.849 72,50 

416000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје се 
исплаћују из бучета Републике, ппщтина и  градпва 

438.090 213.135 48,65 

416100 
Дпзнаке грађанима кпје се исплаћују из бучета 
Републике, ппщтина и градпва 

344.350 173.036 50,25 

416300 
Дпзнаке пружапцима услуга спцијалне защтите кпје се 
исплаћују из бучета Републике, ппщтина и градпва 

93.740 40.099 42,78 

417000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје исплаћују 
институције пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 

0 0 0,00 

417100 Дпзнаке пп пснпву пензијскпг псигураоа 0 0 0,00 

417200 Дпзнаке пп пснпву здравственпг псигураоа 0 0 0,00 

417300 Дпзнаке пп пснпву псигураоа пд незаппсленпсти 0 0 0,00 

417400 Дпзнаке пп пснпву дјешије защтите 0 0 0,00 

418000 
Расхпди финансираоа, други финансијски трпщкпви 
и расхпди трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 

2.740 1.341 48,94 

418100 
Расхпди финансираоа и други финансијски трпщкпви 
између јединица власти 

2.740 1.341 48,94 

418200 
Расхпди из трансакције размјене између јединица 
власти 

0 0 0,00 

418300 
Расхпди финансираоа и други финансијски трпщкпви 
из трансакција унутар исте јединице власти 

0 0 0,00 

418400 
Расхпди из трансакције размјене унутар исте јединице 
власти 

0 0 0,00 

419000 Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0,00 

419100 Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0,00 

480000 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  
в л а с т и 

2.050 514 25,07 

487000 Трансфери између разлишитих јединица власти 2.050 514 25,07 

487100 Трансфери држави 0 0 0,00 

487200 Трансфери ентитету 1.500 242 0,00 

487300 Трансфери јединицама лпкалне сампуправе 500 33 0,00 

487400 
Трансфери фпндпвима пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа 

50 239 0,00 

487900 Трансфери псталим јединицама власти     0,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

488100 Трансфери унутар исте јединице власти     0,00 

**** Бучетска резерва 30.000 0 0,00 

**** Бучетска резерва 30.000 0 0,00 

          

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 313.130 30.249 9,66 

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м п в и н у 313.130 30.249 9,66 

511000 Издаци за прпизведену сталну импвину 296.490 25.884 8,73 

511100 Издаци за изградоу и прибављаое зграда и пбјеката 212.500 15.967 7,51 

511200 
Издаци за инвестиципнп пдржаваое, рекпнструкцију 
и адаптацију зграда и пбјеката 

58.000 3.821 6,59 

511300 Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме 25.990 6.096 23,46 

511400 Издаци за инвестиципнп пдржаваое ппреме 0 0 0,00 

511500 Издаци за биплпщку импвину 0 0 0,00 

511600 Издаци за инвестиципну импвину 0 0 0,00 

511700 Издаци за нематеријалну прпизведену импвину 0 0 0,00 

512000 Издаци за драгпцјенпсти 0 0 0,00 

512100 Издаци за драгпцјенпсти     0,00 

513000 Издаци за непрпизведену сталну импвину 13.500 2.427 17,98 

513100 Издаци за прибављаое земљищта 0 0   

513200 Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщаое земљищта 0 0   
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513300 
Издаци за прибављаое ппдземних и ппврщинских 
налазищта 

0 0   

513400 
Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщаое ппдземних и 
ппврщинских налазищта 

0 0   

513500 Издаци за прибављаое псталих прирпдних дпбара 0 0   

513600 
Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщ.псталих 
прирпдних дпбара 

0 0   

513700 Издаци за нематеријалну непрпизведену импвину 13.500 2.427 17,98 

514000 Издаци за сталну импвину намјеоену прпдаји 0 0   

514100 Издаци за сталну импвину намјеоену прпдаји 0 0   

515000 Издаци за стратещке залихе 0 0   

515100 Издаци за стратещке залихе       

516000 
Издаци за залихе материјала, рпбе и ситнпг 
инвентара, амбалаже и сл. 

3.140 1.938 61,72 

516100 
Издаци за залихе материј., рпбе и ситнпг инвент., 
амбалаже и сл. 

3.140 1.938 61,72 

518000 
Издаци за улагаое на туђим некретнинама, 
ппстрпјеоима и ппреми 

0 0   

518100 
Издаци за улагаое на туђим некретнин., 
ппстрпјеоима и ппреми 

    0,00 

580000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м п в и н у   и 
з   т р а н с к а ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д 
и н и ц а   в л а с т и 

0 0 0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску импвину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

581100 
Издаци за нефинансијску импвину из трансакција са 
другим јединицама власти 

      

581200 
Издаци за нефинансијску импвину из трансакција са 
другим бучетским кприсницима исте јединице власти 

      

  
УКУПНИ БУЧЕТСКИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

2.500.370 1.112.296 44,49 

     
ИЗВРЩЕОЕ  БУЧЕТА ППЩТИНЕ ПЕТРПВП СА 30.06. 2019. ГПДИНЕ- ФИНАНСИРАОЕ 

          

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2019. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 

30.06.2019. 

Прпц. 
5/3  

1 2 3 4 6 

  Ф И Н А Н С И Р А О Е -106.100 -52.238 49,23 

  
Н Е Т П   П Р И М И Ц И   П Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М 
П В И Н Е 

0 0   

910000 П р и м и ц и   п д   ф и н а н с и ј с к е   и м п в и н е 0 0   

911000 Примици пд финансијске импвине 0 0   

911100 Примици пд хартија пд вриједнпсти (изузев акција)       

911200 Примици за акције и ушещћа у капиталу       

911300 Примици пд финансијских деривата       

911400 Примици пд наплате датих зајмпва 0 0   

911500 Примици пп пснпву прпшених нпвшаних средстава       

918000 
Примици пд финансијске импвине из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0 0   

918100 
Примици пд финансијске импвине из трансакција са 
другим јединицама власти 

0 0   

918200 
Примици пд финансијске импвине из трансакција са 
другим бучетским кприсницима исте јединице власти 

      

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м п в и н у 0 0   

611000 Издаци за финансијску импвину 0 0   

611100 Издаци за хартије пд вриједнпсти (изузев акција)       

611200 Издаци за акције и ушещћа у капиталу       
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611300 Издаци за финансијске деривате       

611400 Издаци за дате зајмпве       

611500 Издаци пп пснпву прпшаваоа нпвшаних средстава       

618000 
Издаци за финансијску импвину из транскација 
између или унутар јединица власти 

0 0   

618100 
Издаци за финансијску импвину из транскација са 
другим јединицама власти 

      

618200 
Издаци за финансијску импвину из транскација са 
другим бучетским кприсницима исте јединице власти 

      

          

  Н Е Т П   З А Д У Ж И В А О Е -106.100 -52.238 49,23 

920000 П р и м и ц и   пд   з а д у ж и в а о а 0 0   

921000 Примици пд задуживаоа 0 0   

921100 
Примици пд издаваоа хартија пд вриједнпсти (изузев 
акција) 

      

921200 Примици пд узетих зајмпва       

928000 
Примици пд задуживаоа из транскација између или 
унутар јединица власти 

0 0   

928100 Примици пд задуживаоа кпд других јединица власти       

928200 
Примици пд задуживаоа кпд других бучетских 
кприсника исте јединице власти 

      

620000 И з д а ц и   з а   п т п л а т у   д у г п в а 106.100 52.238 49,23 

621000 Издаци за птплату дугпва 106.100 52.238 49,23 

621100 
Издаци за птплату главн.пп хартијама пд 
вриједн.(изузев акција) 

58.450 28.792 49,26 

621200 Издаци за птплату дуга пп финансијским дериватима 0 0 0,00 

621300 
Издаци за птплату главнице примљених зајмпва у 
земљи 

47.650 23.446 49,20 

621400 
Издаци за птплату главнице зајмпва примљених из 
инпстранства 

0 0 0,00 

621900 Издаци за птплату псталих дугпва 0 0 0,00 

628000 
Издаци за птплату дугпва из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0 0 0,00 

628100 
Издаци за птплату дугпва према другим јединицама 
власти 

      

628200 
Издаци за птплату дугпва према другим бучетским 
кприсницима исте јединице власти 

      

        

  П С Т А Л И   Н Е Т П   П Р И М И Ц И -2.630 7.928 0,00 

930000 П с т а л и   п р и м и ц и 15.060 25.918 0,00 

931000 Остали примици 3.090 17.016 0,00 

931100 Примици пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст       

931200 Примици пп пснпву деппзита и кауција       

931300 Примици пп пснпву аванса       

931900 Остали примици 3.090 17.016 550,68 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 

11.970 8.902 74,37 

938100 
Остали примици из трансакција са другим јединицама 
власти 

11.970 8.902 74,37 

938200 
Остали примици из трансакција са другим бучетским 
кприсницама исте јединице власти 

0 0   

630000 П с т а л и   и з д а ц и 17.690 17.990 101,70 

631000 Остали издаци 4.500 2.289 50,87 

631100 Издаци пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст 0 0   

631200 Издаци пп пснпву деппзита и кауција 0 0   

631300 Издаци пп пснпву аванса 0 0   

631900 Остали издаци 4.500 2.289 50,87 
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638000 
Остали издаци из трансакц. између или унутар 
једин.власти 

13.190 15.701 119,04 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

13.190 15.701 119,04 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим бучетским 
кприсницима исте јединице власти 

      

**** РАСППДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИПДА          

     
ИЗВРЩЕОЕ  БУЧЕТА ППЩТИНЕ ПЕТРПВП СА 30.06.2019. ГПДИНЕ - ФУНКЦИПНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

РАСХПДА  И НЕТП ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

     

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2019. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 

30.06.2019. 

Прпц. 
5/3  

1 2 3 4 6 

01 Опщте јавне услуге 1.140.870 604.114 52,95 

02 Одбрана 0 0 0,00 

03 Јавни ред и сигурнпст 400 1.539 384,75 

04 Екпнпмски ппслпви 30.800 13.007 42,23 

05 Защтита живптне средине 0 5.000 0,00 

06 Стамбени и заједнишки ппслпви 331.500 18.518 5,59 

07 Здравствп 12.000 6.000 50,00 

08 Рекреација, култура и религија 225.680 143.875 63,75 

09 Образпваое 61.470 35.698 58,07 

10 Спцијална защтита 577.650 269.059 46,58 

  УКУПНП 2.380.370 1.096.810 46,08 

 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-323/19 

Датум:  02.09.2019.  
______________________________________________________________________________________________________________ 
 62. 

На основу члана 73. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“ број 6/18), чла-

нa 16. a у вези са чланом 14. став 1. Одлуке 

о општинским наградама и признањима 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/04 и 7/07), Комисија за награде и 

признања, на приједлог Начелника општи-

не, на сједници одржаној  дана 12.08.2019. 

године донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ОБЛАСТИМА, ВРСТИ  И БРОЈУ 

ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИ-

ЗНАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ У 2019. ГОДИНИ 
 

І 

 Поводом Дана општине Петрово 

''Михољдан'' у 2019. години биће додје-

љена следећа општинска признања и на-

граде: 

I  - Повеља општине Петрово  

1 повеља; 

 

II - Плакета општине Петрово ''Ми-

хољско љето''                      1. плакета; 

ІII – У области привреде, шумар-

ства и пољопривреде: 

1. Златна значка општине Петрово 

                            1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово                        

 1. значка; 

3. Писмена похвала          2. похвалe; 

ІV– У области друштвених дјела-

тности (образовање, култура, спорт, здра-

вство и друге дјелатности) 

1. Златна значка општине Петрово 

                           1. значка; 

2. Сребрна значка општине Петрово 

                        1. значка; 

3. Новчана награда у износу од 

100,00 КМ                                5. награда; 

4. Писмена похвала         5. похвала. 

 

II 

Новчане награде биће додијељене  
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заслужним појединцима, првенствено 

омладинцима који су остварили одређене 

резултате у спортским, образовним, култу-

рним и другим друштвеним дјелатностима. 

 

III 

Награде и признања додјељује Ску-

пштина општине Петрово по основу  ја-

вног огласа, кога расписује Комисија за 

награде и признања. 

Оглас из претходног става биће 

објављен на огласној табли општине, пу-

тем Радија Републике Српске-Студио Пе-

трово и достављањем овлашћеним пре-

длагачима из члана 16. став 3. Одлуке о 

општинским наградама и признањима 

(«Службени гласник општине Петрово»  

број 7/04 и 7/07). 

 

IV 

Рок за предлагање кандидата за до-

дјелу награда и признања општине Пе-

трово за 2019. годину је 20. дана од дана 

објављивања огласа. 

 

V 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово “. 

 

                       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                Драган Протић, с.р. 

Број: 01-013.3-5/19 

Датум: 12.08.2019.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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