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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  7                             Петрово, 01.06.2021. године          Година: XXIX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 46. став 5., а у вези са чланом 

48. став 1. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

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

24. Закона о рачуноводству и ревизији Ре-

публике Српске („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 36/09, 52/11, 94/15 и 

78/20) и члана 38. став 2. тачка 4. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 31.05.2021. године донијела је 
                                      

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 

2020. ГОДИНУ 
                                   

Члан 1. 

Усвајају финансијски извјештаји 

општине Петрово за 2020. годину, са сле-

дећим стањем: 

 По Билансу стања: 

            - Укупна актива   13.055.376,00 КМ 

            - Укупна пасива   13.055.376,00 КМ 
 

            По Билансу успјеха:           

- Укупни приходи  3.290.543,00 КМ 

            - Финансијски резултат (суфицит)  

203.978,00 КМ 
                                                    

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке су: 

1. Консолидовани биланс успјеха у 

периоду 01.01. до 31.12.2020. године 

2. Консолидовани биланс стања на 

дан 31.12.2020. године 

3. Консолидовани биланс новчаних 

токова у периоду 01.01. до 31.12.2020. го-

дине 

4. Периодични извјештај о извр-

шењу буџета у периоду од 01.01. до 31.12. 

2020. године 

5. Периодични извјештај о извр-

шењу буџета по рачуноводственим фондо- 

 
 

вима у периоду 01.01. до 31.12.2020. го-

дине. 

6. Извјештај о промјенама нето 

имовине на дан 31.12.2020. године 

7. Забиљешке уз консолидоване фи-

нансијске извјештаје за 2020. годину – но-

те 
                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гла-

снику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-42/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

2. 

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. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

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

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 31.05.2021. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О ИЗВР-

ШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. 

ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Усваја се извјештај о извршењу бу-

џета општине Петрово за период 01.01. до 

31.12.2020. године са прегледом  планира-

них и остварених буџетских средстава и 

издатака са процентом остварења приказа-

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

121/21 oд 18.05.2021. године, који је   са-

ставни дио ове одлуке. 
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Члан 2. 

Стање буџета Општине за период из 

члана 1. ове одлуке износи: 

А - Укупна буџетска средства и 

примици                              4.322.459,00 КМ 

Б - Укупна буџетска потрошња  

4.267.402,00 КМ 

Ц – Вишак прихода у односу на ра-

сходе (суфицит)                       55.057,00 КМ  
 

Члан 3. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-43/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број, 97/16 и 

36/19), члана 6. Закона о комуналним дје-

латностима („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 124/11 и 100/17) и  

чланa 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

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

трово, на сједници одржаној дана 31.05. 

2021.  године, донијела   је 
  

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  

КОМУНАЛНОМ РЕДУ 
  

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/10 и 4/15) члан 23. мијења се и изми-

јењен гласи:      

(1) Корисник комуналне услуге је 

физичко лице, предузетник, удружење гра-

ђана, привредно друштво и друга правна 

лица, органи, организације и институције 

јавних служби који на законит начин 

користе комунале услуге. 

(2) Корисник комуналне услуге  ко-

ристи комуналне услуге које је јединица 

локалне самоуправе организовала на свом 

подручју у складу са одредбама Закона о 

комуналним дјелатностима и Одлуком о 

комуналном реду. 

(3) Пружање и коришћење комуна- 

лних услуга одвожења отпада врши се на 

основу уговора закљученог између даваоца 

комуналне услуге и корисника комуналне 

услуге. 

(4) Општи услови за закључење уго-

вора су: 

1) обавезе даваоца комуналне услу-

ге као што су: уредно и квалитетно одво-

жење отпада, 

2) обавезе корисника комуналних 

услуга као што су: уредно плаћање кому-

налне услуге у складу са испостављеном 

фактуром, коришћење комуналне услуге у 

складу са овом одлуком, 

3)  вријеме на које се закључује уго-

вор, 

4)  услови за раскидање уговора. 

(5) Кориснику комуналне услуге 

може се на његов захтјев одобрити да не 

користи услугу одвожења отпада: 

1) ако техничке карактеристике си-

стема не омогућавају њено коришћење,  

2) ако давалац те услуге не може 

обезбиједит прописани квалитет, 

3) ако за корисника постоје боља 

техничка и економска рјешења под усло-

вом да то не шкоди другим корисницима. 

(6) Захтјев из претходног става се 

подноси даваоцу комуналне услуге. Уко-

лико давалац комуналне услуге одбије за-

хтјев корисника комуналне услуге, кори-

сник комуналне услуге може затражити 

мишљење о испуњености услова од органа 

управе за комуналне послове.  

(7) Под условима из претходног ста-

ва одобриће се кориснику комуналне услу-

ге и раскидање уговора по подношењу за-

хтјева. 

(8) Имаоци и произвођачи кому-

налног отпада дужни су комуналном по-

лицајцу на његов захтјев предочити доказ 

о начину одлагања отпада који су про-

извели (уговор о сакупљању и одвозу ко-

муналног отпада са даваоцем предметних 

услуга). 
 

Члан 2. 

Мијења се члан 102. одлуке и изми-

јењен гласи: 

„Није дозвољено држати животиње 

ни на следећим мјестима: 

-  око здравствених и школских 

установа, резервоара за воду, јавних бу-
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нара и објеката за снабдијевање питком 

водом на удаљености од 50m,  

- у стамбеним и пословним зграда-

ма, гаражама, подрумима, таванима и сли-

чно. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „ Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-44/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. став 2. тачка 

10. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 2. став 1. Закона о ко-

муналним таксама ("Службени  гласник 

Републике Српске", број: 4/12 и 123/20) и 

члана 38. став 2. тачка 10. Статута општи-

не Петрово ("Службени гласник општине 

Петрово", број: 8/17), Скупштина општине 

Петрово нa сједници одржаној 31.05.2021. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се врста, 

висина, рокови и начин плаћања кому-

налне таксе на подручју општине Петрово, 

као и ослобађања од плаћања  комуналне 

таксе. 

 

Члан 2. 

(1) Комуналне таксе утврђују  се за: 

1) истицање пословног имена пра-

вног лица или предузетника на пословним 

просторијама, 

 2) истицање реклама на јавним и 

другим површинама,осим рекламних паноа 

и билборда поред регионалног пута 

 3) коришћење простора на јавним 

површинама, осим у сврху продаје шта-

мпе, књига  и других публикација  

 (2) У случају да oпштина наплаћује 

закуп за коришћење простора  у складу са 

посебним прописом, за коришћење тог 

истог простора  на јавној површини не на-

плаћује  се и комунална такса из става 1. 

тачка 3) овог члана.  

   

Члан 3. 

Комуналне таксе су приход буџета 

општине. 

 

Члан 4. 

Таксени обвезник је корисник пра-

ва, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање  таксе. 

 

Члан 5. 

Таксена обавеза настаје даном по-

четка коришћења права, предмета и услуга 

за чије је коришћење прописано плаћање 

комуналне таксе. 

 

Члан 6. 

(1) Комуналне таксе утврђују се  у 

годишњем износу, односно сразмјерно 

времену коришћења права, предмета и 

услуга. 

(2) Комуналне таксе утврђују се 

Тарифом комуналних такса, која се налази 

у прилогу  и  саставни је  дио ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове  поједина-

чним рјешењем утврђује обавезу плаћања 

комуналне таксе из члана 2. став 1. тачке:  

2) и 3) ове одлуке.  
 

Члан 8. 

(1) Таксени обвезници из члана 2. 

став 1. тачка 1) ове одлуке дужни су  при-

јавити таксену обавезу Пореској управи 

Републике Српске најкасније до 31. марта 

текуће године, а уплату извршити  најка-

сније  до 30. јуна текуће године. 

(2) Обвезник који у току године 

региструје дјелатност за коју се плаћа 

комунална такса дужан је у року од 15 

дана од дана почетка обављања дјела-

тности пријавити таксену обавезу сра-

змјерно броју мјесеци до краја календарске 

године и уплатити утврђени износ таксе 

најкасније до краја године. 

(3) Одјељење за привреду и фи-

нансије општине Петрово, дужно је у року 

од пет дана од дана доношења рјешења за 

рад и рјешења о престанку рада, а ускладу 

са Законом о занатско-предузетничкој дје-
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латности, један примјерак рјешења доста-

вити Пореској управи и један примјерак 

Одјељењу за просторно уређење и ста-

мбено-комуналне послове. 

 

Члан 9. 

 (1) Од плаћања комуналних такса 

ослобођени су: 

1) институције Босне и Херцего-

вине, 

2) органи, организације и јавне 

установе Републике Српске и јединице ло-

калне самоуправе, 

3) акредитоване међународне орга-

низације, 

4) дипломатска и конзуларна пре-

дставништва, 

5) удружења од јавног интереса за 

Републику Српску, а којима је то својство 

признато у складу са актом којим се уре-

ђује додјела и престанак статуса удружења 

од јавног интереса 

6) лица којима је рјешењем надле-

жног органа признато својство члана по-

родице погинулих, умрлих, несталих и 

заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве 

рата,особе са инвалидитетом које имају 

80% инвалидитета и особе са тјелесним 

оштећењем од 70-100%, родитељ или ста-

ратељ који има статус лица које се стара о 

лицу са инвалидитетом, односно лице ко-

јем је рјешењем тај статус утврђен, 

7) предузетници, који у смислу за-

кона којим се уређује порез на доходак, 

имају статус малог предузетника, 

8) обвезници комуналних такса за 

12 мјесеци од регистрације, 

(2) Од плаћања комуналне таксе из 

члана 2. став 1. тачка 1.ове одлуке осло-

бађају се синдикалне организације, сва не-

профитна удружења и фондације, као и 

слични облици организовања који су ре-

гистровани у складу са Законом о удру-

жењима и фондацијама Републике Српске 

са сједиштем на подручју општине Петро-

во. 
 

Члан 10. 

 (1) У случајевима ослобађања оба-

везе плаћања комуналне таксе право на 

ослобађање остварује се подношењем за-

хтјева Одјељењу за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове.  

 (2) Против рјешења, донесеног по 

захтјеву за ослобађање обавезе плаћања 

комуналне таксе, може се изјавити жалба 

начелнику општине. Жалба не одлаже 

извршење рјешења. 

 (3) Рјешење о ослобађању обавезе 

плаћања општинске комуналне таксе, до-

ставља се и надлежној организационој 

јединици Пореске управе Републике Ср-

пске.  

 

Члан 11. 

 На питања, која нису посебно уре-

ђена овом одлуком, примјењиват ће се 

одредбе Закона о комуналним таксама 

Републике Српске и прописи којима се 

уређује порески поступак. 

 

Члан 12. 

Надзор над спровођењем  члана 2. 

став 1. тачка 1) ове одлуке врши Пореска 

управа Републике Српске  а надзор над 

спровођењем  члана 2. став 1. тачка 2) и 3) 

ове одлуке врши Комунална полиција из 

своје надлежности. 

 

Члан 13. 

 Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о комуналним та-

ксама ("Службени гласник општине Пе-

трово", број: 2/06, 2/09 и 14/10). 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Петрово".                                                                                                                   

                                                           
ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 

Тарифни број 1. 

 

За свако истицање пословног имена 

правног лица или предузетника на посло-

вним просторијама, плаћа се комунална 

такса у годишњем износу  и то: 

а) привредна друштва: 

-  из области промета нафте на-

фтних деривата .........................1.000,00 КМ 

- из области телекомуникација 

.....................................................1.500,00 КМ 

- из области  поштанског саобраћаја 

........................................................500,00 КМ 



Страна 5 - Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 01.06.2021. године 
 

- базне станице (по базној станици) 

........................................................500,00 КМ 

-  за експлоатацију камена, пијеска 

и шљунка, глине и сл. ..............1.000,00 КМ 

-  која се баве дистрибуциом еле-

ктричне енергије .......................1.500,00 КМ 

- из области грађевинарства, бето-

наре .................................…...…...300,00 КМ 

- из области металске индустрије 

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

- из области текстилне индустрије 

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

- из области oбућарске индустрије 

........................................................500,00 КМ 

- из области резане дрвене грађе- 

пилане ...........................................200,00 КМ 

- привредна друштва и пословне 

јединице из области игара на срећу и 

њихове радне јединице, продаја лутријских 

листића, рад аутомата за коцкање за новац, 

коцкарнице, кладионице и сл...1.500,00 КМ 

- финална прерада дрвета.500,00КМ 

- микрокредитне организације, ми-

крокредитне фондације и њихове   испо-

ставе ...........................................1.000,00 КМ 

- банке, филијале, експозитуре, ша-

лтери .............................................700,00 КМ 

- банкомати  .....................200,00 КМ  

- осигуравајућа друштва, филијале, 

експозитуре, агенције, шалтери .800,00 КМ 

-  из области техничког прегледа 

возила ...........................................500,00 КМ 

- за производњу и дистрибуцију 

гаса .............................................1.000,00 КМ 

- за производњу, прераду, пластике 

и производа од пластике .............500,00 КМ 

- из области шумарства (сједишта, 

пословне јединице и остали облици) 

.....................................................1.500,00 КМ 

- из области пољопривредне про-

изводње и земљорадничке задруге 

..........................................................50,00 КМ 

- из области шпедитерских услуга 

........................................................200,00 КМ 

- из области пројектовања  

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

- из области графичке и издавачке 

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

- из области узгоја пилића, кока 

носиља и производње расплодних јаја 

........................................................500,00 КМ 

- привредна друштва из области 

превоза путника и робе ...............500,00 КМ 

- из области угоститељства и 

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

- из области здравствене заштите 

животиња .....................................200,00 КМ 

- за производњу и прераду меса, 

месних прерађевина као и сточне хране 

........................................................400,00 КМ 

- из области трговине на велико 

........................................................400,00 КМ 

- из области трговине на мало 

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

- из области превоза лица у дру-

мском саобраћају .........................200,00 КМ 

- из области трговине пољопри-

вредним производима .................100,00 КМ 

- привредна друштва из горе непо-

менутих дјелатности ...................200,00 КМ 

 

б) угоститељски објекти: 

- хотели .............................400,00 КМ 

- ноћни барови, ноћни клубови 

.....................................................1.500,00 КМ 

- диско барови, диско клубови – 

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

- мотели ............................400,00 КМ 

- ресторани са собама за ноћење и 

пансиони ......................................200,00 КМ 

- кафе барови, снек барови, коктел 

барови ...........................................150,00 КМ 

- гостионице, кафане, крчме, бифеи 

..................…….....................….…150,00 КМ 

- ресторани, кафане пицерије, 

печењаре ...….................…….…..150,00 КМ 

- собе за изнајмљивање ...100,00 КМ 

- роштиљнице/ћевабџинице, 

бурегџинице, посластичарнице .100,00 КМ 

- објекти брзе хране (киоск) и по-

кретни угоститељски објекти .....100,00 КМ 

- остали угоститељски објекти  

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

 

в) трговинске радње׃ 

- складишта грађевинског матери-

јала ................................................200,00 КМ 

- продавнице грађевинског матери-

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

- аутоотпади и продавнице половне 

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

- промет секундарних сировина 

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

- самопослуге, маркети ...300,00 КМ 

- продавнице мјешовите робе 

........................................................100,00 КМ 
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- комисиони ......................100,00 КМ 

- књижаре .........................100,00 КМ 

- продавнице текстила, спортске 

опреме, одјеће, обуће, цвјећаре, парфи-

мерије, оптике ............................. 100,00 КМ 

- здравствене, биљне, ветеринарске 

и пољопривредне апотеке ..........100,00 КМ 

- продавнице керамике, водо и еле-

ктро материјала, боја и лакова ...100,00 КМ 

- продавнице алкохолних и беза-

лкохолних пића (подруми) .........200,00 КМ 

- меснице и продавнице рибе  

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

- продавнице аутогума и резервних 

дијелова за аутомобиле ...............100,00 КМ 

- откуп пољопривредних производа 

..........................................................10,00 КМ 

- продавнице погребне опреме 

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

- остале трговинске радње 

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

 

г) остале дјелатности׃ 

- адвокатске канцеларије, нотари 

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

- агенције за правну помоћ, књи-

говодствене услуге и агенције за по-

средовање у осигурању лица и ствари 

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

- љекарске и стоматолошке 

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

- млинови ..........................100,00 КМ 

- производња и промет пекарских 

производа .......................................50,00 КМ 

- пржионице кафе ............100,00 КМ 

- фризерски и козметички салони, 

фотографи, хемијске чистионице 50,00 КМ 

- производња сточне хране и кла-

онице ..............................................50,00 КМ 

- производња меса, јаја и сл. 

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

- каменоресци ...................200,00 КМ 

- ауто-праонице ................100,00 КМ 

- израда бетонске галантерије, 

картонске амбалаже, предмета од гуме, 

пластике, крзнених одјевних предмета 

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

- обућари, кројачи, сајџије, пчелари 

..........................................................50,00 КМ 

- аутошколе ........................50,00 КМ 

- аутомеханичари, аутолимари, ли-

мари, електричари и столари .....100,00 КМ 

- занатске  радње  из  области грађе- 

винарства (зидари, тесари, молери, водо-

инсталатери, електроинсталације и др.) 

..........................................................80,00 КМ 

- занатске радње за производњу ре-

зане грађе (пилане) ......................150,00 КМ 

- експлоатација пијеска, шљунка, 

камена и осталих минералних сировина 

........................................................800,00 КМ 

- јавни превоз путника, превоз 

ствари и робе ...............................150,00 КМ 

- превоз за властите потребе ако 

није у склопу регистроване дјелатности 

..........................................................80,00 КМ 

- радње за пружање услуга на заба-

вним играма, напрвама и аутоматима 

........................................................200,00 КМ 

- за све непоменуте дјелатности 

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

  

Напомена:  

- под пословним именом се сматра 

сваки истакнути назив, име или натпис 

који означава да неко одређено физичко 

или правно лице у одређеном пословном 

простору обавља неку дјелатност,   

- ако се на једном објекту налази 

више истакнутих пословних имена истог 

обвезника, такса се плаћа само за једно 

пословно име, и то за оно за које је 

прописан највећи износ таксе, 

- обвезници комуналне таксе који 

исту дјелатност обављају у више од једног 

пословног простора на подручју општине, 

за сваки наредни издвојени пословни 

простор, односно пословну јединицу или 

други издвојени организациони дио пре-

дузећа или радње, плаћају таксу у висини 

50% од утврђеног износа за одређену 

дјелатност, осим обвезника комуналне та-

ксе из Тарифног броја 1. тачка а). 12 

алинеја. 
 

Тарифни број 2. 
 

 За постављање реклама, рекламних 

паноа, билборда и слично дуж локалних 

путева и улица за које сагласност издаје 

надлежни орган општине, такса се плаћа у 

годишњем износу по m
2 

: 

- у урбаном подручју .........20,00 КМ 

- ван урбаног подручја ......10,00 КМ 

- за рекламе на фасадама објеката 

(зградама) плаћа се за сваки m
2 

површине   

рекламе ...........................................10,00 КМ 
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Напомена: 

-уплата таксе по овом тарифном 

броју врши се приликом издавања рјешења 

надлежног општинског органа о заузи-

мању јавне површине. 

 

Тарифни број 3. 

 

 За коришћење простора на јавним 

површинама, утврђује се комунална такса: 

-за држање изложбених и расхла-

дних витрина, фрижидера за сладолед, пла-

ћа се такса у годишњем износу по једној 

витрини или фрижидеру ...............30,00 КМ 

-за заузимање јавних површина за 

постављање забавних радњи, рингишпила, 

циркуса и слично плаћа се по 1 m
2 

дневно 

и то: 

- до 20 m
2 
..............................5,00 КМ 

- од 21 до 100 m
2
.................10,00 КМ 

- преко 100 m
2
.....................15,00 КМ 

-за коришћење јавних површина за 

постављање камп приколица (привремена   

продаја брзе хране, пића и слично), плаћа 

се дневно ........................................10,00 КМ 

-за повремено заузимање јавних по-

вршина (продаја цвијећа, божићних и но-

вогодишњих поклона, плаћа се дневно 

..........................................................15,00 КМ 

 

Напомена: 

 

-уплата таксе по овом тарифном 

броју врши се приликом издавања рјешења 

надлежног општинског органа о заузи-

мању јавне површине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

 

Број: 01-022-45/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

 

5. 

 

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 31.05.2021. године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  

О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ  

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  

БЕЗ НАКНАДЕ 
 

Члан 1.       

Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о додјели на коришћење пословног 

простора без накнаде, број 01-022-14/21 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 2/21).  
 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-46/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

6. 

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 31.05.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О  

ЗАКУПУ И ДОДЈЕЛИ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА 
 

Члан 1.       

Овом одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о закупу и додјели пословног про-

стора, број 01-022-15/21 („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 2/21).  
 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-47/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 
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7. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16 и 

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

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 31.05.2021.  године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О СУФИНАНСИРАЊУ АСФАЛТИРАЊА  

ПУТА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

СОЧКОВАЦ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово средствима из 

буџета Општине и учешћем грађана фи-

нансират ће асфалтирање  пута- пут „Стје-

пановића сокак“ у Мјесној заједници Со-

чковац што у нарави чини к.ч.број 13- 

„Косице“ прилазни пут, уписана у ПЛ.број 

52 к.о.Сочковац- Јавни и некатегорисани 

путеви и к.ч. број 231-„Пландиште“ при-

лазни пут уписана у ПЛ.број 52 к.о. 

Сочковац- Јавни и некатегорисани путеви- 

у укупној дужини од 908m. 

 

Члан 2. 

Предрачунска вриједност радова 

из члана 1. ове одлуке износи до 77.526,77 

КМ. 
 

Члан 3. 

Финансирање асфалтирања пута 

из члана 1. одлуке вршит ће се у висини од 

50% из средстава буџета Општине и 50% 

од учешћа грађана, од укупне вриједности 

уговорених радова. 

 

Члан 4. 

Новчана средства из члана 2. ове 

одлуке у износу до 77.527,00КМ обезби-

једит ће се дијелом релокацијом буџетских 

средстава како слиједи: 

- Са конта 412739- Расходи за 

остале услуге информисања и медија у 

износу од 5.241,00КМ 

- Са конта 415227- Текући гра-

нтови јавним нефинансијским субјектима-

вртић Добој у износу од 20.000,00КМ, 

- Са конта 372200- Буџетска резе- 

 

 

 

рва у износу од 13.522,00КМ на конто 

511131- Издаци за прибављање асфалтних 

путних праваца (пројекат марка на марку) 

Док ће дио средстава потребних за 

финансирање пројекта у износу до 

38.764,00КМ бити књижен преко фонда 03 

а такође на конту 511131- Издаци за при-

бављање асфалтних путних праваца (проје-

кат марка на марку) 

Новчана средства у износу до 

38.764,00КМ, која буду уплаћена од гра-

ђана књижит ће се на фонд 03 на конто 

731222- Капитални грантови од физичких 

лица у земљи за изградњу и санацију 

асфалтних путева(марка на марку) 

 

Члан 5. 

Учешће грађана из члана 3. одлуке 

чине новчана средства која ће бити упла-

ћена на Јединствени рачун трезора Општи-

не у року од 30 дана од дана право-

снажности ове одлуке. 

Општина Петрово се обавезује да 

у року од 15 дана од дана уплате средстава 

из става 1. Овог члана покрене поступак 

јавних набавки за избор извођача радова. 

 

Члан 6. 

За реализацију ове одлуке задужу-

је се Начелник општине Петрово. 

  

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

 

Број: 01-022-48/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

 

8. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16 и 

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

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 31.05.2021. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

О СУФИНАНСИРАЊУ АСФАЛТИРАЊА  

ПУТА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

КАКМУЖ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово средствима из 

буџета Општине и учешћем грађана фина-

нсират ће асфалтирање  пута- пут „Међаш 

Локва-Врла страна“ у Мјесној заједници 

Какмуж што у нарави чини к.ч.број 485- 

„Међаши“ прилазни пут, уписана у ПЛ. 

број 88 к.о. Какмуж- Јавни и некатегори-

сани путеви- у дужини од 408m. 

 

Члан 2. 

Предрачунска вриједност радова 

из члана 1. ове одлуке износи до 35.703,60 

КМ. 

 

Члан 3. 

Финансирање асфалтирања пута 

из члана 1. одлуке вршит ће се у висини од 

50% из средстава буџета Општине и 50% 

од учешћа грађана, од укупне вриједности 

уговорених радова. 

 

Члан 4. 

Новчана средства из члана 2. ове 

одлуке у износу до 35.704,00КМ обезби-

једит ће се дијелом из буџета општине 

Петрово за 2021. годину са конта 511131-

Издаци за прибављање асфалтних путних 

праваца (пројекат марка на марку) у изно-

су до 18.187,00КМ а износ од 8.759,00КМ 

реалокацијом буџетских средстава како 

слиједи: 

- Са конта 412739- Расходи за 

остале услуге информисања и медија у 

износу од 8.759,00КМ на конто 511131- 

Издаци за прибављање асфалтних путних 

праваца (пројекат марка на марку) износ 

од 8.759,00КМ, 

док ће дио средстава потребних за фина-

нсирање пројекта у износу до 8.758,00КМ 

бити књижен преко фонда 03 а такође на 

конту 511131- Издаци за прибављање 

асфалтних путних праваца (пројекат марка 

на марку) 

Новчана средства у износу до 

17.852,00КМ, која буду уплаћена од гра-

ђана књижит ће дијелом у износу до 

9.094,00КМ на фонд 01 а конто 731222- 

Капитални грантови од физичких лица у 

земљи за изградњу и санацију асфалтних 

путева (марка на марку) и дијелом у 

износу до 8.758,00КМ на фонд 03 такође 

на конто 731222- Капитални грантови од 

физичких лица у земљи за изградњу и 

санацију асфалтних путева (марка на 

марку). 

 

Члан 5. 

Учешће грађана из члана 3. одлуке 

чине новчана средства која ће бити упла-

ћена на Јединствени рачун трезора Општи-

не у року од 30 дана од дана право-

снажности ове одлуке. 

Општина Петрово се обавезује да 

у року од 15 дана од дана уплате средстава 

из става 1. овог члана покрене поступак 

јавних набавки за избор извођача радова. 

 

Члан 6. 

За реализацију ове одлуке заду-

жује се начелник општине. 

  

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-49/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16 и 

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

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 31.05.2021. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О СУФИНАНСИРАЊУ АСФАЛТИРАЊА  

ПУТА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

КАРАНОВАЦ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово средствима из 

буџета Општине и учешћем грађана фи-

нансират ће асфалтирање пута- пут „Липо-

вац-Урошевићи“ у Мјесној заједници Ка-
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рановац што у нарави чини к.ч.број 939- 

„Брезици“ прилазни пут, уписана у 

ПЛ.број 52 к.о. Карановац- Јавни и некате-

горисани путеви- у дужини од 270m. 
 

Члан 2. 

Предрачунска вриједност радова 

из члана 1. ове одлуке износи до 21.812,31 

КМ. 
 

Члан 3. 

Финансирање асфалтирања пута 

из члана 1. одлуке вршит ће се у висини од 

50% из средстава буџета Општине и 50% 

од учешћа грађана, од укупне вриједности 

уговорених радова. 
 

Члан 4. 

Новчана средства из члана 2. ове 

одлуке у износу до 21.812,31 КМ обезби-

једит ће се из буџета општине Петрово за 

2021. годину са конта 511131-Издаци за 

прибављање асфалтних путних праваца 

(пројекат марка на марку). 

Новчана средства у износу до 

10.907,00 КМ, која буду уплаћена од гра-

ђана књижит ће се на конто 731222-

Капитални грантови од физичких лица у 

земљи за изградњу и санацију асфалтних 

путева (марка на марку). 
 

Члан 5. 

Учешће грађана из члана 3. одлуке 

чине новчана средства која ће бити упла-

ћена на Јединствени рачун трезора Општи-

не у року од 30 дана од дана право-

снажности ове одлуке. 

Општина Петрово се обавезује да 

у року од 15 дана од дана уплате средстава 

из става 1. овог члана покрене поступак 

јавних набавки за избор извођача радова. 
 

Члан 6. 

За реализацију ове одлуке задужу-

је се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 7. 

   Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-50/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

10. 

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 31.05.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних сре-

дстава за подстицај произвођачима који су 

у систему откупа млијека на подручју 

општине Петрово у износу од 0,06 КМ за 

произведени и мљекари испоручени литар 

млијека у 2020. години. 

Укупна испоручена количина мли-

јека у 2020. години је 249.435 литара. 

 

Члан 2. 

Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 14.966,10 КМ, ра-

споредиће се следећим пољопривредним 

произвођачима млијека: 

 

МЗ ПЕТРОВО 

 

1. Стјепановић (Милан) Саво 

...................... 6.339,66  КМ (105.661 литара) 

 

МЗ ПОРЈЕЧИНА 

 

1. Ристић (Јеленко) Бојан 

........................7.670,79 КМ (127.845 литара) 

2. Лазаревић (Бошко) Радојка  

............................ 955,74 КМ (15.929 литара) 

 

Члан 3. 

Новчана средства за исплату по-

дстицаја из члана 2. ове одлуке обезби-

једиће се из Буџета општине Петрово за 

2021. годину на терет конта 414140-Субве-

нције привредницима и пољопривредни-

цима. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног  
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дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-51/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

11. 

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 31.05.2021. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА КРАСТАВАЦА  

КОРНИШОНА И ПАПРИКЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних сре-

дстава за подстицај произвођачима који су 

у систему откупа краставаца корнишона и 

паприке на подручју општине Петрово у 

износу од 0,05 КМ/кг у 2020. години. 

Укупна испоручена количина кра-

ставаца корнишона и паприке у 2020. го-

дини је 15 270  кг. 

 

Члан 2. 

Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 763,50 КМ, распо-

редиће се следећим пољопривредним про-

извођачима: 

 

МЗ КРТОВА 

 

 

1. Тодоровић Мирослав  

.......................................... 28,85 КМ (577 кг) 

МЗ КАКМУЖ 

 

 

1. Стјепановић Анђелка 

..................................... 213,20 КМ (4 264 кг) 

2. Стјепановић Госпава  

..................................... 142,00 КМ (2 840 кг) 

3. Стјепановић Бошко  

........................................81,10 КМ (1 622 кг) 

 

МЗ СОЧКОВАЦ 

1. Чолић Свјетлана   

 .....................................136,50 КМ (2 730 кг) 

МЗ КАРАНОВАЦ 

1. Станојевић Душанка 

......................................161,85 КМ (3 237 кг) 

Члан 3. 

Новчана средства за исплату по-

дстицаја из члана 2. ове одлуке обе-

збиједиће се из Буџета општине Петрово за 

2021. годину на терет конта 414140-Су-

бвенције привредницима и пољопривре-

дницима. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-52/21 

Датум: 31.05.2021. 
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. став 2. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 38. став 2. тачка 9. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), а у вези са 

чланом 119. Закона о спорту Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 79/2020) и члана 6. Пра-

вилника о категоризацији спортова у Ре-

публици Српској („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 100/2013), Скупшти-

на општине Петрово по прибављеном ми-

шњељу Савјета за спорт и младе Ску-

пштине општине Петрово, број 01-013.1-

15/21 од 18.05.2021. године, на сједници 

одржаној дана 31.05.2021. године, донијела 

је 
 

П Р О Г Р А М  

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
          

    I – ОПШТИ УСЛОВИ 
 

 У  складу  са  одредбама  члана  67.  
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Закона о спорту („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 79/20) спортска 

удружења и спортске организације стичу 

својство правног лица уписом у регистар 

који води надлежни суд на чијем подручју 

спортска организација има сједиште.  

 Право обављања спортских акти-

вности и дјелатности, спортске органи-

зације стичу након уписа у регистар на-

длежног регистрационог суда на чијем 

подручју спортска организација има сје-

диште, као и уписа који води министарство 

надлежно за послове спорта. 

 Спортске организације које својим 

програмима аплицирају за коришћење сре-

дстава из буџета општине Петрово пла-

нираних за финансирање спорта и физичке 

културе, треба да испуњавају следеће 

опште услове прописане Законом о спорту: 

1.  Да је извршена регистрација и 

упис спортске организације у судски 

регистар код надлежног суда; 

2.  Да је извршен упис у спортски 

регистар код Министарства породице, 

омладине и спорта у Влади Републике 

Српске; 

3.  Да је извршено усклађивање ста-

тута и осталих нормативних аката са 

одредбама Закона о спорту за спортске 

организације регистроване прије ступања 

на снагу Закона о спорту, те да имају код 

надлежног суда ажуран упис  лица  овла-

штеног за  заступање; 

4.  Да је извршена пријава и реги-

страција спортске организације у Пореској 

управи Републике Српске;  

5.  Да спортска организација има 

годишњи План и програм рада, разматран 

и усвојен од надлежног органа спортске 

организације;  

6.  Да се воде пословне књиге у 

складу са законским прописима;  

7.  Да испуњавају остале услове у 

складу са правилницима и нормативним 

актима гранских спортских савеза Репу-

блике Српске, Босне и Херцеговине и ме-

ђународних спортских организација. 
 

II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА  И ФИ-

НАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

На основу члана 119. Закона о 

спорту   („Службени   гласник   Републике  

Српске“, број 79/20), члана 4, 5, и 6. Пра-

вилника о категоризацији спортова у Репу-

блици Српској („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 100/13),  а у складу са 

општим и материјалним условима разви-

јености спорта у општини Петрово, спор-

тским резултатима, традицијом, органи-

зацијом, развијености спортске гране, те 

категоризацијом спортова у Републици 

Српској, спортови и спортске организације 

општине Петрово разврставају се према 

следећој категоризацији спортских органи-

зација општине Петрово за 2021. годину: 

 

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације прве кате-

горије разврставају се спортске органи-

зације општине Петрово које поред 

општих услова испуњавају и следеће 

критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој или другој категорији спо-

ртова на основу Правилника о катего-

ризацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљене 

све такмичарске селекције; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за остваре-

ње својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку ку-

лтуру и друге сегменте друштвеног живота 

општине Петрово; 

- Да представљају по организацији, 

стручном раду, броју селекција и спор-

тиста, носиоце развоја спорта општине 

Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом и спортском тради-

цијом од најмање 20 година; 

- Да су спортске организације које  

се такмиче у најмање трећестепеном рангу 

такмичења Републике Српске. 
 

 

На основу предходних критерија у 

спортску организацију прве категорије 

сврстава се ФК „Озрен“ Петрово.    
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За годишњи програм ФК „Озрен“ 

Петрово из буџета општине издвојит ће се 

11.100,00 КМ или 18,69%  од укупних 

средстава  намијењених за финансирање 

спортских организација а усмјерених пре-

ко ЈУ „Културно-туристички и спортски 

центар“ Петрово. 

 

2. СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације друге кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају и 

следеће критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој или другој категорији спор-

това на основу Правилника о катего-

ризацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник РС“ број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку ку-

лтуру и друге сегменте друштвеног живота 

општине Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 5 година. 
 

На основу предходних критерија у 

спортске организације друге категорије 

сврставају се спортске организације из сле-

дећих спортова:   

-   фудбал - ФК „Звијезда“ Какмуж,  

-   џудо - ЏК „Озрен“ Петрово,  

-   кошарка – СКК „Озрен“ Петрово, 

-   шах - ШК „Озрен“ Петрово, 

-   фудбал - ЖФК „Слога“ Какмуж-

Петрово. 

За годишње програме спортских ор-

ганизација друге категорије из буџета 

општине издвојит ће се 33.700,00 КМ или 

56,73% од укупних средстава  намије-

њених за финансирање спортских органи-

зација а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то:  

 

- ФК „Звијезда“ Какмуж - 10.900,00 КМ, 

- ЏК „Озрен“ Петрово -       6.700,00КМ,    

- СКК „Озрен“ Петрово -    6.400,00 КМ, 

- ШК „Озрен“ Петрово -     4.400,00 КМ, 

- ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово –  

                                  5.300,00 КМ. 

 

3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

К р и т е р и ј и  
 

У спортске организације треће кате-

горије сврставају се спортске организације 

које поред општих услова испуњавају сле-

деће критерије:  

- Да се налазе у првој, другој или 

трећој категорији спортова на основу Пра-

вилника о категоризацији спортова у Репу-

блици Српској („Службени гласник РС“ 

број 100/13); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својим радом и резултатима 

представљају значајне факторе у афир-

мацији спорта, физичке културе и других 

сегмената друштвеног живота општине 

Петрово; 

- Да су спортске организације са 

непрекидним радом од најмање 2 године. 
 

На основу предходних критерија у 

спортске организације треће категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова: 

- планинарство - ПД “Озрен – Кра-

љица 883“ Петрово, 

- стони тенис - СТК „Озрен“ Ка-

кмуж – Петрово, 

- џудо – ЏК „Мороте“ Карановац-

Петрово. 

За годишње програме спортских 

организација треће категорије из буџета 

општине издвојит ће се 14.600,00 КМ или 

24,58% од укупних средстава  намијење-

них за финансирање спортских организа-

ција а усмјерених преко ЈУ „Културно-ту-

ристички и спортски центар“ Петрово, и 

то: 
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- ПД „Озрен - Краљица 883“ Пе-

трово -                                        5.300,00 КМ,  

- СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово -                       

                                        4.500,00 КМ, 

- ЏК „Мороте“ Карановац-Петро-

во –                                             4.800,00 КМ.  
 

III – ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КО-

ЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 127. Закона о спо-

рту („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број 79/20) потребе и интереси гра-

ђана за чије се остваривање обезбјеђују 

средства у буџету јединице локалне само-

управе, у складу са овим законом, јесу: 

1. подстицање и стварање услова за 

унапређење спорта за све, односно бавље-

ња грађана спортом, посебно дјеце, омла-

дине, жена и лица са инвалидитетом, 

2. изградња, одржавање и опремање 

спортских објеката на територији јединице 

локалне самоуправе, а посебно јавних спо-

ртских терена у стамбеним насељима, или 

у њиховој близини и школских спортских 

објеката, и набавка спортске опреме и 

реквизита, 

3. организација спортских такмиче-

ња од посебног значаја за јединицу лока-

лне самоуправе, 

4. спортски развој талентованих 

спортиста и унапређење квалитета стру-

чног рада са њима, 

5. учешће спортских организација 

са   територије   јединице   локалне   само- 

 

управе на међународним такмичењима, 

6. школски и универзитетски спорт, 

7. дјелатност организација у обла-

сти спорта чији је оснивач или члан је-

диница локалне самоуправе, 

8. активности спортских органи-

зација, спортских друштава, удружења, 

општинских и градских спортских савеза 

на територији јединице локалне само-

управе од посебног значаја за јединицу 

локалне самоуправе, 

9. унапређење заштите здравља 

спортиста и обезбјеђивање адекватне спо-

ртско-здравствене едукације спортиста, 

посебно младих, укључујући и антидопинг 

едукацију, 

10. стипендирање за спортско уса-

вршавање категорисаних спортиста, посе-

бно перспективних спортиста, 

11. спречавање негативних појава у 

спорту, 

12. спречавање свих облика насиља 

над дјецом у спорту, 

13. унапређење научноистражива-

чког рада у спорту, 

14. намјенско коришћење спор-

тских сала и спортских објеката, 

15. награде и признања за пости-

гнуте спортске резултате и допринос ра-

звоју спорта. 
 

У складу са законским одредбама, а 

у циљу остварења интереса општине Пе-

трово у области спорта и физичке културе, 

планирана средства се распоређују према 

програму и намјени што је приказано у 

следећој табели:  

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2021. ГОД. 
 

Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у 2021 . години у КМ 
 

68.100,00 

Програм  финансирања / 

намјена средстава 

Спортске организације 59.400,00 

Спортскa такмичења и манифестације  6.600,00 

Намјенска издвајања за спорт 2.100,00 
 

Ред. 

број 
Програм финансирања / намјена средстава Износ средстава у КМ 

1. Спортске организације I категорије 11.100,00 

1.1 ФК „Озрен“ Петрово 11.100,00 

2. Спортске организације II категорије 33.700,00 

2.1 ФК „Звијезда“ Какмуж 10.900,00 

2.2 ЏК „Озрен“ Петрово   6.700,00 

2.3 СКК „Озрен“ Петрово 6.400,00 
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2.4 ШК „Озрен“ Петрово 4.400,00 

2.5 ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово 5.300,00 

3. Спортске организације III категорије 14.600,00 

3.1 ПД „Озрен-Краљица 883“ Петрово  5.300,00 

3.2 СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово 4.500,00 

3.3 ЏК „Мороте“ Карановац-Петрово 4.800,00 

4. Спортскa такмичења и манифестације  6.600,00 

4.1 „Озренски планинарски маратон 2021“ 5.500,00 

4.2 „Михољско љето у Петрову 2021“ 1.100,00 

5. Намјенска издвајања за спорт 2.100,00 

5.1 Отворена забавна  школа фудбала 2.100,00  

 У к у п н о (1- 5) 68.100,00 

 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објевљивања у „Службеном гласнику 

општине Петрово“. 
 

Број: 01-022-53/21                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 31.05.2021.                                                                               др Зоран Благојевић,с.р. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

13. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске» број 97/16), 

члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике 

Српске» број 68/07, 109/12), члана 38. став 

2. тачка 2. Статута општине Петрово 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 31.05.2021. го-

дине, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ ЈУ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I 

 Усваја се  Извјештајa о раду ЈУ На-

родне библиотеке у Петрову за 2020. 

годину, број 01/1-620-34/21 од 12.03.2021. 

године. 
 

II 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-54/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске» број 97/16), 

члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике 

Српске» број 68/07, 109/12), члана 38. став 

2. тачка 2. Статута општине Петрово 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 31.05.2021. го-

дине, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ И 

ПОСЛОВАЊУ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИ-

ЈАЛНИ РАД“ ПЕТРОВО ЗА 2020. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду и по-

словању Јавне установе „Центар за соци-

јални рад“ Петрово за 2020. годину, број 

02-530-114/21 од 26.03.2021. године, који 

је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-55/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 
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15. 

           На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07 и 109/12), члана 38. 

став 2. тачка 2. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник Општине Петрово“ 

број: 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 31.05.2021. го-

дине донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈУ 

„КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И СПО-

РТСКИ ЦЕНТАР“ ПЕТРОВО  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

           Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Ку-

лтурно-туристички и спортски центар“ Пе-

трово за 2020. годину, број 47-03/21 од 

25.03.2021. године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-56/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 75/04, 78/11), члана 27. 

став 2. тачка 10. Статута ЈКП „Вода“ Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/18), Скупштина општине Пе-

трово у функцији Скупштине ЈКП „Вода“ 

д.о.о. Петрово, на сједници одржаној дана  

31.05.2021. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И 

ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДА“ Д.О.О. 

ПЕТРОВО ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду и фина-

нсијски извјештај ЈКП „Вода“ д.о.о. Пе-

трово за 2020. годину, број 73/21 од 05.04. 

2021. године. 
 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-57/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

17. 

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 31.05.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ПОБОЉШАЊУ И ПРОШИРЕЊУ 

ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА  

ПЕТРОВО-КАКМУЖ 

 

Члан 1.    

Ради побољшања капацитета водо-

водног система Петрово-Какмуж, врши се 

испитивање издашности и квалитета воде 

бунара Б-3 који се налази у Туристичкој 

зони Калуђерица. 

Ако квалитет воде буде задово-

љавајући а издашност бунара буде најмање 

3,0 л/сец., извршиће се његово упајање у 

прекидну комору водоводног система Пе-

трово-Какмуж која се налази у манастир-

ском комплексу у Мјесној заједници Калу-

ђерица. 

У случају из става 2. овог члана 

извршиће се изградња цјевовода у дужини 

од 2.100m
1
, са пречником цијеви DN-110. 

 

Члан 2. 

 Процијењена вриједност радова из 

члана 1. ове одлуке је cca 80.000,00 KM. 

 

Члан 3. 

 Финансијска средства за реализа-

цију радова из члана 1. ове одлуке биће 

обезбијеђена од Владе Републике Српске, 

Савјета министара Босне и Херцеговине, 
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као и других домаћих и међународних 

донатора. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-58/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

и 28. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 2. и 

28. Статута општине Петрово („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 8/17), 

члана 166. Пословника Скупштине општи-

не Петрово („Службени гласник oпштине 

Петрово“ број: 6/18 и 4/21), а након разма-

трања Извјештаја о раду Начелника 

општине и Општинске управе Општине 

Петрово за 2020. годину, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 31.05.2021. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе Општине Петрово за 

2020. годину, број 02-014-2-133/21 од 

24.05.2021. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-9/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

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

општине Петрово („Службени гласник 

Општине Петрово“ број: 8/17), члана 166. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 6/18 и 4/21), а након разматрања 

Извјештаја о реализацији скупштинских 

одлука и закључака у 2020. години, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 31.05.2021. године донијела је 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о реализацији скупштинских 

одлука и закључака у 2020. години, број 

04/1-21-1-39/21 од 19.05.2021. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-10/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

20. 

           На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

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

општине Петрово („Службени гласник 

Општине Петрово“ број: 8/17), члана 166. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 6/18 и 4/21), а након разматрања 

Извјештаја о рјешавању предмета у упра-

вном поступку у 2020. години, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 31.05.2021. године донијела је сље-

дећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о рјешавању предмета у упра-

вном поступку у 2020. години, број 04/1-

21-1-40/21 од 19.05.2021. године. 
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II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-11/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

21. 

           На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

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

општине Петрово („Службени гласник 

Општине Петрово“ број: 8/17), члана 166. 

став 1. Пословника Скупштине општине 

Петрово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број 6/18 и 4/21), а након разма-

трања Информације о упису ученика у 

први разред основне школе за школску 

2021/2022. годину, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 31.05. 

2021. године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о упису ученика 

у први разред основне школе за школску 

2021/2022. годину, број 04/1-21-1-34/21 од 

07.05.2021. године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-12/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 39. став 2. тачка 29. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 38. став 2. тачка 29. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

Општине  Петрово“  број:  8/17), члана 166.  

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 6/18 и 4/21), а након разматрања 

Информације о стању безбиједности на 

подручју општине Петрово за период  

2020. године, Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 31.05.2021. 

године донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

  Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању безби-

једности на подручју општине Петрово за 

период 2020. године, број: 14-4/01-1-053.2-

7/21 од 12.05.2021. године и прихвата је. 

 

II 

 Овaj закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''.  

      

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-13/21 

Датум: 31.05.2021. 
______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2.  

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

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

општине Петрово („Службени гласник 

Општине Петрово“ број: 8/17), члана 166. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(„Службени гласник oпштине Петрово“ 

број: 96/18 и 4/21), а након разматрања 

Извјештаја о раду Добровољне ватрогасне 

јединице „Петрово“ Петрово за период 

01.01.2019-31.12.2019. године, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 31.05.2021. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Добровољне ватрогасне 

јединице „Петрово“ Петрово за период 

01.01.2020-31.12.2020. године, број 04/4-

81-3-23/21 од 07.05.2021. године. 
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II 

 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен  у  ''Службеном  гласнику  општине 

 

 Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-14/21 

Датум: 31.05.2021. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

24. 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. 

Контни оквир 

О  П  И  С 
БУЏЕТ ЗА 

2020. ГОД. 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

СА 

31.12.2020. 

ИНДЕК

С 

6/4*100) ГРУПА 
КОНТ

О 

1 2 3 4 5 6 

П       Р       И       Х       О        Д           И 

710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.187.150 1.969.747 90,06 

711000   Приходи од пореза на доходак и добит 100 0 0,00 

  711110 Приходи  на доходак  100 0 0,00 

  711113 Пор.на приходе од пољопривреде и шумарства 100 0 0,00 

713000   
Порези на лична примања и приходе од 

самост.дјелатности 
165.280 146.780 88,81 

  
713110 

Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
165.280 146.780 88,81 

  713111 Порез на приходе од самост.дјелатности 18.000 25.574 142,08 

  
713112 

Порез на приходе од самостал. дјелат.у паушалном 

износу 
100 12 12,00 

  713113 Порез на лична примања 147.180 121.194 82,34 

714000    Порези на имовину 70.500 66.472 94,29 

  714100 Порез на имовину 70.000 66.472 94,96 

  714111 Порез на имовину 5.000 238 4,76 

  714112 Порез на непокретности 65.000 66.234 101,90 

  714200 Порез на наслеђе и поклоне 200 0 0,00 

  714211 Порез на наслеђе и поклоне 200 0 0,00 

  714300 Порези на финансијске и капиталне транс. 300 0 0,00 

  714311 Порез на пренос непокретности 300 0 0,00 

715000   Порез на промет произв.и услуга 10.270 16 0,16 

  715100 Прходи од пореза на промет произовда 270 16 5,93 

  715110 Приходи од пореза на промет производа 270 16 5,93 

  715200 Приходи од пореза на промет услуга 100 0 0,00 

  715210 Приходи од пореза на промет услуга 100 0 0,00 

  715300 Акцизе 10.000 0 0,00 

  715311 Акцизе на деривате нафте 10.000 0 0,00 

717100   Индиректни порези дозначени од УИО 1.940.000 1.755.239 90,48 

  717111 Приходи од индиректних пореза 1.940.000 1.730.595 89,21 

717200   
Индиректни порези дозначени од УИО-

поравнање збирно 
0 24.644 0,00 

  717112 
ПРИХОДИ ОД ИНдиректних пореза-поравнање 

збирно 
0 24.644   

719000   Остали порези 1.000 1.240 124,00 

  719100 Остали порези 1.000 1.240 124 

  719113 Порез на добитке од игара на срећу 1.000 1.240 124,00 
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720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 248.310 208.167 83,83 

721000   
Приходи од предузет.активности и имовине и 

прих.од позитив. курсних разлика 
22.010 32.884 149,40 

  721200 Остали приходи од имовине 22.000 32.884 149,47 

  
721220 

Приходи од земљишне ренте и 

изнајмљив.корисника буџета и општине 
22.000 32.884 149,47 

  721222 Приходи од давања у закуп објеката  15.000 16.096 107,31 

  721223 Приход од ренте 7.000 16.788 239,83 

  
721300 

Приходи од камата на готов. и готовинске 

еквиваленте 
10 0 0,00 

  
721311 

Приход од камата на новч.средства на редовним 

трезор.рачунима 
10 0 0,00 

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

УСЛУГА 
221.300 170.772 77,17 

722100   Општинске администр. таксе 25.400 17.943 70,64 

  722118 Посебна републ.такса на нафтне деривате 400 0 0,00 

  722121 Општинске административне таксе 25.000 17.943 71,77 

722300   Комуналне накнаде и таксе 53.300 41.627 78,10 

  722310 Локалне комуналне таксе 53.200 40.147 75,46 

  722312 Комунална такса на фирму 53.000 40.147 75,75 

  

722314 

Комунал. таксе за кориштење простора на јавним 

површинама или  испред послов.простора у 

посл.сврхе 

100 0 0,00 

  
722316 

Комуналне таксе за приређ.музич.прогр.у 

угост.објект. 
100 0 0,00 

  722320 Боравишне накнаде и таксе 100 1.480 1480,00 

  722321 Боравишна такса 100 1.480 1480,00 

722400   Накнаде по разним основама 142.100 110.987 78,10 

  722410 Накнада за грађ.земљиште 2.000 0 0,00 

  722411 Накнада за уређивање грађ.земљишта 2.000 0 0,00 

  722420 Накнаде за путеве и кориштење сировина 72.000 64.635 89,77 

  722424 Накнада за кориштење минералних сировина 68.000 56.415 82,96 

  722425 Накнаде за промјену намјене пољoпр.земљишта 4.000 8.220 205,50 

  722430 Накнаде за кориштење шума 38.000 24.513 64,51 

  
722435 

Сред. за репрод. шума оствар. Продајом 

мшумс.сортим. 
35.000 23.798 67,99 

  
722437 

Накнада за обављање послова од општег интереса у 

шумама у приватној својини 
3.000 715 23,83 

  722440 Накнаде за кориштење воде 15.000 17.236 114,91 

  722440 Накнаде за кориштење воде 15.000 17.236 114,91 

  722460 Остале накнаде 15.100 4.603 30,48 

  722465 
Накнада за воде за индустријске процесе, укључ.и 

термоелектране 
100 79 79,00 

  
722467 

Накнаде за реализ. посебних мјера заштите од 

пожара 
15.000 4.524 30,16 

722500   Пиходи од пружања јавних услуга 500 215 43,00 

  722591 Властити приходи буџетских корисника општине 500 215 43,00 

729000   
ОСТАЛИ ОПШТИНСКИ НЕПОРЕСКИ 

ПРИХОДИ 
5.000 4.511 90,22 

  729100 Остали  општински непорески приходи 5.000 4.511 90,22 

  
729124 

Остали општински приходи (струја, гријање, 

чишћење - корисника закупа, и остало) 
5.000 4.511 90,22 

730000   ГРАНТОВИ 90.900 162.491 178,76 
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  731110 Грантови из иностранства 0 10.000 0,00 

  731112 Текући грантови од међународних организација 0 10.000 0,00 

731200   Грантови из земље 90.900 152.491 167,76 

  731210 Текући грантови из земље 500 400 80,00 

  731211 Текући грантови од прав.лица у земњи  500 400 80,00 

            

  731220 Капитални грантови из земље 90.400 152.091 168,24 

  
731221 

Капитални грант од Фонда за заштиту животне 

средине 
54.400 20.000 36,76 

  731221 Kапитални грант од правних лица у земљи   5.370   

  
731222 

Капитални грантови од физичких лица у земљи за 

изградњу и санац.асвалтних путева -марка на марку 
36.000 126.721 352,00 

787000 
  

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ 

ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
192.420 415.831 216,11 

787200   Трансфери од ентитета 192.170 415.641 216,29 

  
787211 

Трансфери од ентитета - Трансфери јединицама 

локалне самоупр. за подршку буџету 
62.000 88.800 143,23 

  

787211 

Трансфери јединицама локалне самоуправе за 

пројекте и активности у области здравствене и 

социјалне заштите 

130.070 176.841 135,96 

  
787211 

Трансфери од ентитета-Кабинет предсједнице 

Републике 
0 150.000 0,00 

  

787211 

Трансфери јединицама локалне самоуправе од 

ентитета за порезе, доприносе и непор.прих.по 

записн.ПУРС  

100 0 0,00 

787300   Трансфери јединицама локалне самоуправе 150 190 126,67 

  787311 Трансфери од јединица локалне самоуправе 150 190 126,67 

787400   Трансфери од фондова обавезног соц.осигурања 100 0 0,00 

  787411 Трансфери од фондова обавезног соц.осигурања 100 0 0,00 

788100   Трансфери унутар исте јединице власти 0 156.540 0,00 

  788111 Трансфери унутар исте јединице власти 0 156.540 0,00 

810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 256.350 22.025 8,59 

811000   
ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 

ИМОВИНУ 
0 0 0,00 

811100   Прилив од продаје грађ.објеката  0 0 0,00 

  811126 
Примици од продаје грађев.објеката бивша Кока 

продукт 
0 0 0,00 

813100   Примици за земљиште 256.350 22.025 8,59 

  813113 
Примици од продаје земљишта у посл.зони 

Сочковац 
78.350 0 0,00 

  813113 
Примици од продаје земљ. у  Туристич. зони 

Калуђерица 
178.000 22.025 12,37 

921200   Примици од узетих зајмова 1.346.720 1.346.720 100,00 

  921241 Примици од  зајмова узетих од банака 1.346.720 1.346.720 100,00 

931900   Остали примици 5.000 3.500 70,00 

  931919 
Остали примици из земље-наплаћена потрживања 

од купаца из ранијих година 
5.000 3.500 70,00 

938100   
Остали примици из трансакција са дргугим 

једин. власти 
14.210 21.217 149,31 

  938110 Примици од наплате рефундације пород.боловања 4.210 9.633 228,81 

  938121 
Примици за накнаде плата за вриј.болов.који се 

реф. од фонд. обав.соц.осиг. 
10.000 11.584 115,84 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  4.341.060 4.306.238 99,20 
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ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 8.100 8.314 102,64 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 8.100 8.314 102,64 

931900   Остали примици 0 0 0,00 

  931919 
Остали примици из земље-наплаћена потрживања 

од купаца из ранијих година 
0 0 0,00 

938100   
Остали примици из трансакц. са дргугим једин. 

Власти 
0 0 0,00 

  938111 Примици од наплате рефундације пород.боловања 0 0 0,00 

    УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 8.100 8.314 102,64 

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 5.500 5.470 99,45 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 2.000 1.120 56,00 

  722591 
Приходи од Завода за запошљ. РС за рефунд. 

бр.плате приправн. 
3.500 4.350 124,29 

731200   Грантови из земље 600 0 0,00 

  731211 Текући грантови од правних лица 600 0 0,00 

931900   Остали примици 1.000 93 9,30 

  931919 
Остали примици из земље-наплаћена потрживања  

из ранијих година 
1.000 93 9,30 

938100   
Остали примици из трансакција са дргугим 

једин. власти- боловања 
680 1.127 165,74 

  938111 Примици од наплате рефундације пород.боловања 680 1.127 165,74 

    УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 7.780 6.690 85,99 

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 200 287 143,50 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 200 287 143,50 

    УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 200 287 143,50 

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - СШЦ 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 2.000 930 46,50 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 2.000 930 46,50 

    УКУПНО СШЦ ПЕТРОВО 2.000 930 46,50 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА 
4.359.140 4.322.459 99,16 

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

00380130 ОПШТИНСКА УПРАВА 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

411000   РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 743.300 689.912 92,82 

411100   Расходи за бруто плате 621.630 553.979 89,12 

  411111 Расходи за основну плату 371.790 332.365 89,40 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 21.520 19.533 90,77 

  411131 Расходи за увећање плате по основу радног стажа 22.340 20.204 90,44 

  411136 
Расходи за увећање основне плате -порез на 

доходак 
840 988 117,62 

  411192 Расходи за допринос за ПИО 115.000 102.026 88,72 

  411195 Расходи за доприносе за здравствено исигурање 74.590 66.929 89,73 
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  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
4.980 3.309 66,45 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 10.570 8.625 81,60 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошк. и осталих 

личних примања запосл. 
111.450 99.317 89,11 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла 25.720 21.204 82,44 

  411221 Расходи за накнаде за топли оброк  36.120 28.594 79,16 

  411222 Расходи за регрес за год.одмор 14.850 16.640 112,05 

  411227 Расходи за накна де за топли оброк и регрес- порез 5.670 5.217 92,01 

  411251 Расходи за јубиларне награде 0 1.078 0,00 

  411261 
Расходи по осн.дневница за служб. путовања у 

земљи 
700 430 61,43 

  411262 
Расходи по осн.дневница за служб. путовања у 

иностр. 
500 264 52,80 

  411292 Расходи за допринос за ПИО 15.640 14.603 93,37 

  411295 Расходи за доприносе за здравствено осигурање 10.140 9.472 93,41 

  411297 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
670 473 70,60 

  411298 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 1.440 1.342 93,19 

411300   

Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, 

родитељ. одсуства и осталих накнада плата који 

се не рефундирају 

2.000 18.612 930,60 

  411311 
Расх.за накнаду плате за вријеме болов.који се не 

рефундирају 
2.000 7.803 390,15 

  411312 
Расх.за накн.плате за вријеме 

породиљ.одсуствакоји се не рефундирају 
0 111 0,00 

  411317 
Расх.за накнаду плате за вријеме болов.који се не 

рефундирају- порез на доходак 
0 587 0,00 

  411318 

Расходи за увећање накнаде плате по основу радног 

стажа за вријеме боловања, родитељског и 

др.одсуства који се не рефунд. 

0 684 0,00 

  411392 

Расходи за  доприносе на накнаду плата за ПИО за  

вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 

накнада плата  који се не рефундирају 

0 5.330 0,00 

  411393 

Расходи за доприносе на накнаду плата за 

здр.осиг.за  вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата  који се не 

рефундирају 

0 3.457 0,00 

  411394 

Расходи за доприносе  на накнаду плата за осиг.од 

незап.за  вријеме боловања, родитељског одсуства 

и осталих накнада плата  који се не рефундирају 

0 150 0,00 

  411395 

Расходи за доприносе на накнаду плата за дјечију 

заштиту за  вријеме боловања, родитељљског 

одсуства и осталих накнада плата  који се не 

рефундирају 

0 490 0,00 

411400   
Расходи за отпремнине и једнокра. помоћи 

(бруто) 
8.220 18.004 219,03 

  411411 Расходи за отпремнине по колективном уговору 7.220 8.975 124,31 

  411412 Расходи за рођенје дјетета 0 970 0,00 

  411414 
Расходи за новчане помоћи у случају смрти ужег 

чл.породице 
0 7.759 0,00 

  411415 
Расходи за новч.помоћи у случају теже болести или 

инвалидности. 
1.000 300 30,00 

412000   
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА 

И УСЛУГА 
296.560 331.389 111,74 

412100   Расходи по основу закупа 3.600 3.600 100,00 

  412100 Расходи по основу закупа 3.600 3.600 100,00 
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412200   
Расходи по осн.утршка енергије , комунал., 

комуникац.и транспорт.услуга 
64.230 86.781 135,11 

  412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 19.500 30.914 158,53 

  412211 
Расходи по основу утрошка ел.енергије-домови 

културе 
3.500 6.260 178,86 

  412214 Расходи по основу утрошка угља 18.500 27.089 146,43 

  412215 Расходи по основу утрошка дрвета 1.000 702 70,20 

  412221 Расходи за услуге водовода  и канализац. 1.300 1.368 105,23 

  412222 Расходи за услуге одвоза смећа 5.000 6.685 133,70 

  412223 Расходи за услуге дератизације 2.200 0 0,00 

  412224 
Расходи за услуге одржав. чистоће (Април мјесец 

чистоће) 
300 0 0,00 

  412231 Расходи за улуге кориш.фиксног телефона 4.500 4.352 96,71 

  412232 Расходи за услуге кориштења мобилног телефона 1.000 1.005 100,50 

  412232 
Расходи за услуге кориштења мобилног телефона - 

COVID19 
0   0,00 

  412233 Расходи за услуге кориштења интернета 1.200 1.188 99,00 

  412233 Расходи за услуге кориштења интернета - COVID19   885   

  412233 
Расходи за услуге конекције са Министарст. 

финансија 
2.420 2.418 99,92 

  412234 Расходи за поштанске услуге 3.000 3.606 120,20 

  412235 Расходи за РТВ претплату 90 90 100,00 

  412239 Расход за остале комуник.услуге фис.каса 120 120 100,00 

  412241 Расходи за услуге превоза робе 500 99 19,80 

  412249 Расходи за остале услуге превоза 100 0 0,00 

412300   Расходи за режијски материјал 10.260 13.430 130,90 

  412310 Расходи за канцеларијски материјал 4.260 7.479 175,56 

  412311 Расходи за компјутерски материјал 1.000 2.813 281,30 

  412312 Расходи за образце и папир 2.730 4.135 151,47 

  412313 Расходи за регистрат., фасцикле и омоте 350 414 118,29 

  412314 Расходи за канцеларијска помагала 30 0 0,00 

  412319 Расходи за остали канцелар материјал 150 117 78,00 

  412320 Расходи за материјал за одрж.чистоће 4.500 4.726 105,02 

  412321 
Расходи за хемијски материјал за одржавање 

чистоће 
1.000 611 61,10 

  412322 Расходи за помагала за одржав.чистоће 500 340 68,00 

  412323 Расходи за помагала за одржав.чистоће - COVID19     0,00 

  412329 Расходи за остали матер.за одржав.чистоће 3.000 3.775 125,83 

  412330 
Расходи за стручну литературу, часоп. и дневну 

штампу 
1.400 1.120 80,00 

  412332 Расходи за службена гласила 1.100 825 75,00 

  412333 Расходи за стручне часописе 300 295 98,33 

  412390 Расходи за остали режијски материјал 100 105 105,00 

  412399 Расходи за остали режијски материјал 100 105 105,00 

  412399 Расходи за остали режијски материјал - COVID19 0   0,00 

412400   Расходи за материјал за посебне намјене 50 0 0,00 

  412412 Расходи за природна и вјештачка ђубрива 50 0 0,00 

412500   Расходи за текуће одржавање 30.100 36.400 120,93 

  412510 Расходи за текуће одрж.зграда 1.500 3.479 231,93 

  412520 
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката (путеви и мостови и остали грађ.објекти) 
25.000 28.042 112,17 

  412530 Расходи за текуеће одржавање опреме 3.500 4.805 137,29 



Страна 25 - Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 01.06.2021. године 
 

  412590 Расходи за остало текуће одржавање 100 74 74,00 

412600   Расходи по основу путовања и смјештаја 9.450 10.036 106,20 

  412610 
Расходи по основу путовања и смјештаја у 

земљи 
550 354 64,36 

  412614 
Расходи по основу превоза личним возилима на 

сл.путовању у земљи 
300 66 22,00 

  412619 
Остали расходи по основу службених путовања у 

земљи 
250 288 115,20 

  412620 
Расходи по основу путовања и смјештаја у 

иностранству 
300 271 90,33 

  412629 
Остали расходи по основу сл. путовања у 

иностранству 
300 271 90,33 

  412630 Расходи по основу утрошка горива 8.600 9.411 109,43 

  412631 Расходи по основу утрошка бензина 1.600 1.445 90,31 

  412632 Расходи по основу утрошка нафте 7.000 7.966 113,80 

412700   Расходи за стручне услуге 56.110 70.593 125,81 

  412710 Расходи за услуге финанс.посредовања 2.750 6.115 222,36 

  412712 Расходи за услуге платног промета 1.100 381 34,64 

  412716 Расходи за прометовања хартија од вриједности 1.600 1.600 100,00 

  412719 Расоди за остале финансијске услуге 50 4.134 8268,00 

  412720 Расходи за услуге осигурања 3.760 3.247 86,36 

  412721 Расходи за осигурање возила 2.000 1.543 77,15 

  412723 Расходи за осигурање имовине 660 623 94,39 

  412725 Расходи за осигурање запослених 1.100 1.081 98,27 

  412730 Расходи за услуге информис.и медија 27.500 30.171 109,71 

  412731 
Расходи за услуге штампања, графичке обраде, 

копирања и увезивања  
10.000 8.304 83,04 

  412732 
Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и 

информ.текстова 
2.500 6.072 242,88 

  412739 Расходи за остале услуге информ.и медија 15.000 15.795 105,30 

  412750 Расходи за правне и админист.услуге 2.000 1.170 58,50 

  412751 Расходи за адвокатске услуге 500 0 0,00 

  412752 Расходи за услуге нотара 500 0 0,00 

  412755 Расходи за геодет.-катастарске услуге 1.000 1.170 117,00 

  412760 Расходи за услуге прцјене и вјештачења 500 5.000 1000,00 

  412761 Расходи за процјенитељске услуге 500 0 0,00 

  412761 Расходи за услуге вјештачења 0 5.000 0,00 

  412770 Расходи за компјутерске услуге 4.600 3.797 82,54 

  412771 Услуге одржавања рачунар.програма 1.500 982 65,47 

  412772 Расходи за услуге одржавања рачунара 100 82 82,00 

  412773 Расходи за трошкове одрж.лиценци 3.000 2.733 91,10 

  412790 Расходи за остале стручне услуге 15.000 21.093 140,62 

  412790 Расходи за остале стручне услуге 15.000 21.093 140,62 

412800   
Расходи за услуге одржавања јавних површина 

и заштите животне средине 
48.200 31.114 64,55 

  412811 Расходи за услуге одрж.зелених површина  3.500 3.326 95,03 

  412812 Расходи за услуге зимске службе 18.000 1.290 7,17 

  412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина 400 150 37,50 

  412814 
Расходи по основу утрошка елек.расвјете на јавним 

површинама 
26.000 26.348 101,34 

  412819 Расходи за остале услуге одрж.јавних површина 300 0 0,00 

412900   Остали непоменути расходи 74.560 79.435 106,54 
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  412922 
Расходи по основу котизација за семинаре, 

савјетовања и симпозије 
1.800 500 27,78 

  412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 1.160 4.238 365,34 

  412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 13.000 23.570 181,31 

  412938 
Расходи за привремене и повремене послове и 

уговор о допунском раду 
0 3.325 0,00 

  412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 10.000 9.274 92,74 

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

  412943 Расходи за маниф. Видовдански турнир 300 300 100,00 

  412943 Расходи за маниф.дјечија Нова година 4.000 3.997 99,93 

  412943 

Расходи по основу организације пријема, 

манифестација (слава Општине и избор спортисте 

године )  

9.000 5.286 58,73 

  412943 Расходи за маниф. " Госпоинске дјечије радости" 2.500 2.083 83,32 

  412943 
Расходи за маниф. „Стазама егзодуса Тумаре – 

Стог“ 
2.000 1.000 50,00 

  412943 Расходи за остале непоменуте манифестације 2.000 2.218 110,90 

  412943 Расходи за меморијални турнир "Југослав Јокић" 0 1.000 0,00 

  412944 Расходи за поклоне 500 2.323 464,60 

  412971 
Расоди по основу пореза на терет послодавца -

порез на прих.од капитала 
200 88 44,00 

  412972 
Расходи по основу доприн. за профес.рехабил. 

инвалида 
1.500 810 54,00 

  412973 Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила 800 1.143 142,88 

  412979 
Расходи по основу осталих доприноса, јавнох такси 

и накнада на терет послодавца. 
500 493 98,60 

  412992 
Расходи по основу чланар. (Ватрог.савез, СРР РС и 

СОГ ) 
2.000 2.022 101,10 

  412999 Средства за функционисање ПГС 6.000 6.000 100,00 

  412999 Остали непоменути расходи - COVID19     0,00 

  412999 
Остали непоменути расходи - чишћење пољских  

канала ријечних корита и остало 
17.000 9.765 57,44 

413000   
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
410 951 231,95 

  413810 Расх.по основу негат.курсних разлика 10 0 0,00 

  413910 Расходи по основу камата  400 951 237,75 

414000   СУБВЕНЦИЈЕ 46.900 36.146 77,07 

  414129 
Субвенција јавним нефинансијским субјектима - 

Дом здравља (хитна помоћ) 
12.000 12.000 100,00 

  414140 Субвенције привредницима и пољопривредницима 25.000 16.996 67,98 

  414142 Субвенција Мартић бус-линија Карановац -Петрово 3.150 2.375 75,40 

  414142 Субвенција Мартић бус-линија Кртова -Петрово 3.150 2.375 75,40 

  414142 Субвенција Мартић бус-линија Кртова -Сижје 3.600 2.400 66,67 

415000   ГРАНТОВИ 114.510 125.319 109,44 

  415210 Текући грантови непрофитним организацијама 91.510 90.919 99,35 

  415227 
Текући грантови јавним нефинанс.субјектима - ЈКП 

Вода 
16.000 16.000 100,00 

  415227 
Текући грантови јавним нефинанс.субјектима - 

ДОМ ЗДРАВЉА - COVID19 
0 4.312 0,00 

  415234 Капитални грантови вјерским заједницама 7.000 10.088 144,11 

  415236 Капитални грант - Болница Св. апостол Лука Добој 0 1.000 0,00 

  415239 Остали капитални грантови 0 3.000 0,00 

416000   ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 120.280 246.663 205,07 



Страна 27 - Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 01.06.2021. године 
 

  416124 Стипендије 24.000 23.300 97,08 

  416124 Помоћ првачићима 300 216 72,00 

  416124 Превоз ученика Пањик 12.000 8.400 70,00 

  416124 Превоз ученика Сижје 4.000 2.800 70,00 

  416124 Превоз ученика-дефицитарна занимања 0 7.780 0,00 

  416126 Помоћ грађанима за рођење дјетета 3.000 7.400 246,67 

  416127 
Помоћ пензионер. за здравств.заштиту - Дом 

здравља 
36.000 36.000 100,00 

  416128 Помоћи грађанима у натури 2.000   0,00 

  416128 Помоћи грађанима у натури - COVID19 0 128.151 0,00 

  416129 
Субвенција за воду одређ.категоријама 

становништва 
2.800 2.578 92,07 

  416129 
Субвенција за одвоз смећа одређеним 

категор.становн. 
2.680 2.615 97,57 

  416129 
Субвенц.за куповину мјесечних карата за превоз 

ученика  
20.500 16.993 82,89 

  416129 Остале текуће дознаке 13.000 10.430 80,23 

419000   Расходи по судским рјешењима 0 0 0,00 

  419111 
Расходи по основу исплате главнице дуга по 

судским рјешењима 
0 0 0,00 

  419112 
Расходи по основу исплате камате по судским 

рјешењима 
0 0 0,00 

487000   Трансфери између различитих јединица власти 1.500 1.069 71,27 

  487211 Трансфери ентитету 1.000 900 90,00 

  487311 Трансфери јединицама локалне самоуправе 200 10 5,00 

  487411 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 
300 159 53,00 

    БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 40.000 0 0,00 

УКУПНО ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 1.363.460 1.431.449 104,99 

500000   ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.713.780 1.588.081 92,67 

511000   Издаци за произведену сталну имовину 1.680.780 1.555.833 92,57 

511100   
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката 
1.452.930 1.429.832 98,41 

  511100 
Издаци по пројекту "Јачање улоге  мјесних заједн. у 

БиХ" 
20.000   0,00 

  511100 Издаци по пројектима "Омладинска банка" 6.000   0,00 

  511100 Издаци за уређење "Туристичке зоне Калуђерица" 70.000 20.282 28,97 

  511123 Издаци за изградњу дома културе у МЗ Какмуж 128.700 108.564 84,35 

  511131 
Издаци за прибављ. асфалтних путних праваца -

пројекат марка на марку  
72.000 278.224 386,42 

  511131 Издаци за асфалтитање пута према гробљу Брђани 46.600 46.592 99,98 

  511131 
Издаци за асфалтитање дијела Видовданске улице у 

МЗ Петрово  
30.220 29.853 98,79 

  511131 

Издаци за асфалтитање пута у сасеоку Бисићи, 

одвојак за Орашик и одвојак за Митровиће у МЗ 

Петрово 

55.770 58.260 104,46 

  511131 
Издаци за асфалтитање пута према гробљу 

Поповићи у МЗ Сочковац 
54.550 54.547 99,99 

  511131 
Издаци за асфалтитање пута од моста према 

Туристичкој зони Калуђерица 
36.560 36.553 99,98 

  511131 
Издаци за асфалтитање пута кроз Слатину у МЗ 

Какмуж 
35.100 34.935 99,53 

  511131 
Издаци за асфалтитање пута поред цркве у МЗ 

Карановац 
6.090 6.082 99,87 

  511131 
Издаци за асфалтитање пута за Ђукиће у МЗ 

Порјечина 
62.910 71.271 113,29 
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  511131 
Издаци за асфалтитање пута према школи у МЗ 

Кртова 
11.840 12.304 103,92 

  511133 
Издаци за изгрању моста на  ријеци Спречи на путу 

Порјечина Миричина 
150.500 252.882 168,03 

  511134 Издаци за изградњу уличне расвјете  7.000 6.979 99,70 

  511134 
Издаци за изградњу тротоара  у улици Вељка 

Вуковића у МЗ Петрово 
167.570 165.051 98,50 

  511134 
Издаци за изградњу тротоара  од СШЦ до 

Ковачевог моста У МЗ Петрово 
31.200 26.843 86,04 

  511134 
Издаци за изградњу тротоара  од цркве до моста у 

МЗ Какмуж 
55.170 52.756 95,62 

  511137 
Издаци за прибављање саобрћајних знакова и 

лежећих полицајаца 
7.000 0 0,00 

  
511191 

Издаци за израд.хидрогеол. истражне бушотине и 

бунара питке воде у МЗ Калуђерица 
0 0 0,00 

  511191 
Издаци за пуштање у рад ОБ 2 бушотине у МЗ 

Карановац 
59.400 0 0,00 

  511191 
Издаци за изградњу потисног цјевовода Карановац 

ОБ- Пословна зона Карановац 
147.550 0 0,00 

  511191 
Издаци за пуштање у рад бунара 2 у МЗ 

Калуђерица 
17.550 17.000 96,87 

  511191 
Издаци за изградњу система за водоснабдијевања  у 

МЗ Петрово 
100.000 84.487 84,49 

  511195 
Изградња споменика погинулим борцима 

отаџбинског рата у МЗ Калуђерица 
7.400   0,00 

  511196 
Издаци за асфалтирање и уређење платоа у 

"Колони" у МЗ Петрово 
66.250 61.051 92,15 

  511197 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката   5.316   

511200   
Издаци за инвестиц.одржавање реконстр. и 

адаптацију зграда и објеката 
125.250 124.320 99,26 

  511231 Издаци за инвестиционо одржавање путева 35.000 40.350 115,29 

  511233 
Издаци за реконструкцију моста  на ријеци Спречи 

у МЗ Петрово 
83.250 77.936 93,62 

  511234 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, 

тротоара и ограда 

7.000 6.034 86,20 

  511226 
Издаци за реконструкцију ватрогасне гараже на 

Лужањку 
0 0 0,00 

  511227 
Издаци за реконстр. бивше зграде наставног центра 

на лужањку на Лужањку 
0 0 0,00 

  511297 
Издаци за реконструкцију и адаптацију простора за 

потребе  ватрогасне службе 
0 0 0,00 

511300   Издаци за набавку постројења и опреме 102.600 1.681 1,64 

  511313 
Издаци за набавку камиона за потрбе ЈКП Вода 

Петрово 
84.400 0 0,00 

  511321 Издаци за набавку канцелариског намјештаја 1.000 0 0,00 

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

  511333 Издаци за набавку телефонске опреме 150 0 0,00 

  511335 Издаци за набавку рачунарске опреме 1.000 526 52,60 

  511341 Идаци за набав. клима уређаја са уградњом 650 0 0,00 

  511342 
Издаци за набавку опреме за противпожарну 

заштиту 
15.000 765 5,10 

  511382 Издаци за набавку алата 100 0 0,00 

  511394 Издаци за набавку прецизне и оптичке опреме 0 390 0,00 

513000   Издаци за непроизведену сталну имовину 30.000 30.559 101,86 

513100   Издаци за прибављање земљишта 0 0 0,00 
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  513113 
Издаци за прибављ.осталог грађев.земљишта МЗ 

Какмуж 
0 0 0,00 

513700   Издаци за нематеријалну непроизв.имовину 30.000 30.559 101,86 

  513718 Пројектна документација 20.000 30.559 152,80 

  513718 Издаци за просторно плансу документацију 10.000 0 0,00 

  513718 Стратешки план развоја општине Петрово 0 0 0,00 

516100   
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
3.000 1.689 56,30 

  516100 
Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара и 

сл. 
3.000 1.689 56,30 

  516148 
Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара и 

сл. - COVID19 
0   0,00 

631900   Остали издаци 0 0 0,00 

  631911 
Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из 

ранијих година 
0 0 0,00 

638100   
Остали издаци из транс. са друггим јединицама 

власти 
14.760 20.064 135,93 

  638111 
Расходи за накнаду плата за породиљско одсуство 

који се рефундирају 
8.140 7.807 95,91 

  638112 

Издаци  за порез на  накнаде плата за вријеме  

породиљског одсуства које се рефундира од фонда 

соц. 

410 403 98,29 

  638113 

Издаци за доприносе за   накнаде плата за вријеме  

породиљског одсуства који се рефундира од фонда 

соц. 

4.210 4.072 96,72 

  638121 
Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који 

се  рефундирају 
2.000 7.782 389,10 

    УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 3.092.000 3.039.594 98,31 

ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

Контни оквир 

О  П  И  С 

ПРИЈЕДЛ

ОГ 

БУЏЕТА 

ЗА 2020. 

ГОД. 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

СА 

31.12.2020. 

ИНДЕК

С 

6/4*100) ГРУПА 
КОНТ

О 

1 2 3 6   7 

415210   УКУПНО 91.510 90.919 99,35 

  415211 Дотација политичким партијама 5.100 5.100 100,00 

  415212 ООЦК Петрово 27.000 27.000 100,00 

  415212 ООЦК Петрово - COVID19 0 500 0,00 

  415212 КСС «Св. Ирина» Какмуж 400 400 100,00 

  415212 КСС «Милосрђе» Сочковац 400 400 100,00 

  415212 КСС "Марија Магдалина" Петрово 400 400 100,00 

  415212 КСС "СВ Матрона Московска" Karanovac 400 0 0,00 

  415212 Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама 1.500 1.500 100,00 

  415213 Одред извиђача «Св» Никола Петрово 1.350 1.350 100,00 

  415213 Одред извиђача «Св» Никола Петрово-COVID 19   2.600   

  415213 Ловачко друштво «Озрен» 400 400 100,00 

  415213 
Спортско риболовно друштво "Босна " секција 

Карановац 
400 400 100,00 

  415213 Школа фудбала 2.100 2.100 100,00 

  415213 ФК Озрен Петрово 0 1.000 0,00 

  415213 ФК Звијезда Какмуж 0 1.000 0,00 

  415215 Општинска борачка организација 16.800 17.918 106,65 

  415215 Удружење РВИ 5.000 5.000 100,00 



Страна 30 - Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 01.06.2021. године 
 

  415215 СУБНОР 300 300 100,00 

  415215 
Удружење дијализираних, трансплатираних и 

хроничних бубрежних болесника Добој 
1.400 1.200 85,71 

  415217 ОШ «Вук Караџић» Петрово 500 499 99,80 

  415217 ОШ «Свети Сава» Какмуж 500 0 0,00 

  415219 Синдик. организација Админ.службе 1.560 1.710 109,62 

  415219 Удружење пчелара Петрово 400 0 0,00 

  415219 Удружење пољопривредника "Тачка" 400 0 0,00 

  415219 Полицијска станица Петрово 400 411 102,75 

  415219 Удржење пензионера 8.000 8.000 100,00 

  415219 Асоцијација младих Петрово 400   0,00 

  415219 Клуб младих Маестрал Петрово 400   0,00 

  415219 Удружење ветерана отаџбинског рата 5.000 5.000 100,00 

  415219 Удружење волонтера Петрово 4.000 0 0,00 

  415219 Остале непоменуте организације 7.000 6.731 96,16 
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Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   И 

 

 

00380110 С У К П Ш Т И Н А    О П Ш Т И Н Е  

411000   РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 96.210 93.735 97,43 

411100   Расходи за бруто плате  89.380 87.214 97,58 

  411111 Расходи за основну плату 51.090 49.115 96,13 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 4.430 4.424 99,86 

  411131 Расхои по основу увећања радног стажа 4.000 4.094 102,35 

  411136 
Расходи за увећање основне плате -порез на 

доходак 
360 363 100,83 

  411192 Расходи за доприносе за ПИО 16.530 16.480 99,70 

  411195 Расходи за доприносе за здравст.осигурање 10.730 10.690 99,63 

  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
720 534 74,17 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију зашт. 1.520 1.514 99,61 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих 

личних примања запослених 
6.830 6.521 95,48 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла 1.640 1.715 104,57 

  411221 Расходи за топли оброк запослених 2.230 1.786 80,09 

  411222 Расходи за регрес за год. одмор 900 1.040 115,56 

  411227 Расходи за накна де за топли оброк и регрес- порез 350 337 96,29 

  411292 Расходи за доприносе  за ПИО на накнаде 960 927 96,56 

  411295 Расходи за доприносе за здравствено осигурање 620 601 96,94 

  411297 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
40 30 75,00 

  411298 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 90 85 94,44 

411400   
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 

(бруто) 
0 0 0,00 

  411414 
Расходи за новчану помоћ у случају смрти ужег 

члана породице 
0 0 0,00 

412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 158.280 151.836 95,93 
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412600   Расходи по основу путов.и смјештаја 100 0 0,00 

  412610 Расходи по основу путовања  и смјештаја у земљи 100 0 0,00 

412900   Остали непоменути расходи 158.180 151.836 95,99 

  412934 Накнаде комисијама СО-е 5.480 2.053 37,46 

  412934 Накнаде ОИК 13.840 14.516 104,88 

  412935 Расходи за бруто накнаде  одборниц. 124.360 123.065 98,96 

  412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 1.000 1.070 107,00 

  412999 Трошкови спровођења локалних избора 13.500 11.132 82,46 

638100   Остали издаци из трансакц.са другим јед.власти 0 1.868 0,00 

  638121 

Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који 

се рефундирају од фонда обавезног сосијалног 

осигурања 

0 1.868 0,00 

 

УКУПНО ПОТРОШ.ЈЕДИНИЦА 00380110 

 

254.490 247.439 97,23 

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

00380190  ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 

 

413000   КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ 74.020 64.852 87,61 

  413100 
Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности 
8.820 8.814 99,93 

  413112 Расх.по основу камата  на обвезнице 8.820 8.814 99,93 

  413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове 

у земљи 
63.600 54.490 85,68 

  413340 Расходи по основу камата од банака 63.600 54.490 85,68 

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 1.600 1.548 96,75 

  413719 
Остали сервисни трошк. за зајмове примљене у 

земљи 
1.600 1.548 96,75 

418000   
Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција размјене 

између или унутар јединица власти 

2.600 2.580 99,23 

  418132 
Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

ентитета 
2.600 2.580 99,23 

621000   ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 224.480 205.831 91,69 

  621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од 

вриједности 
61.980 62.007 100,04 

  621111 Издаци за опл.главнице по обвезницама у земљи 61.980 62.007 100,04 

  621300 
Издаци за отплату главнице зајмова примљених 

од домаћих финан. субј  
162.500 143.824 88,51 

  621341 
Издаци за отплату главнице зајмова примљ. од 

банака 
162.500 143.824 88,51 

628000   
Издаци за отплатудугова из трансакција између 

или унутар јединица власти 
7.500 6.987 93,16 

  628100 
Изд. за отплату дугова према другим јединиц. 

власти 
7.500 6.987 93,16 

  628142 
Издаци за отплату главнице зајмова примљ. од 

ентитета 
7.500 6.987 93,16 

 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380190 

 

308.600 280.250 90,81 
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Р    А   С   П   О   Р   Е   Д      П   Р   И   Х   О   Д   А  - Р   А  С   Х   О   Д   И 

00380300 ЈУ "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД" 

411000   РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 102.970 99.748 96,87 

411100   Расходи за бруто плате 86.260 85.916 99,60 

  411111 Расход за основну плату 50.750 51.049 100,59 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 3.370 3.361 99,73 

  411131 Увећање осн.плте по осн.радног стажа 3.590 3.202 89,19 

  411136 
Расходи за увећање основне плате -порез на 

доходак 
150 185 123,33 

  411192 Расходи за доприносе за ПИО 15.920 15.860 99,62 

  411195 Расходи за доприносе за здравствено осигурање 10.330 10.288 99,59 

  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
700 514 73,43 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 1.450 1.457 100,48 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих 

лич. примања запослених 
16.710 13.832 82,78 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао 4.950 3.750 75,76 

  411221 Расходи за топли оброк 5.070 4.018 79,25 

  411222 Расходи за регрес за годиш.одмор 1.920 2.080 108,33 

  411227 Расходи за накна де за топли оброк и регрес- порез 770 677 87,92 

  411261 Расходи по основу дневница за сл.путовања 200 0 0,00 

  411290 Расходи за порезе и доприносе на лична примања 3.800 3.307 87,03 

411300   
Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих накнада плата 

који се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411312 
Расх.за накн.плате за вријеме 

породиљ.одсуствакоји се не рефундирају 
0 0 0,00 

  411317 
Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који 

се не рефундирају 
0 0 0,00 

  411392 

Расходи за  доприносе на накнаду плата за ПИО за  

вријеме боловања, породиљског одсуства и осталих 

накнада плата  који се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411393 

Расходи за доприносе на накнаду плата за 

здр.осиг.за  вријеме боловања, породиљског 

одсуства и осталих накнада плата  који се не 

рефундирају 

0 0 0,00 

  411394 

Расходи за доприносе  на накнаду плата за осиг.од 

незап.за  вријеме боловања, породиљског одсуства 

и осталих накнада плата  који се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411395 

Расходи за доприносе на накнаду плата за дјечију 

заштиту за  вријеме боловања, породиљског 

одсуства и осталих накнада плата  који се не 

рефундирају 

0 0 0,00 

411400   Расходи за отпремнине и једнокра. Помоћи 0 0 0,00 

  411412 Расходи за новчану помоћ приликом рађања дјетета 0   0,00 

412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 10.270 9.785 95,28 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац.и транспорт. Услуга 
6.400 7.350 114,84 

  412230 Расходи за комун.и комуникац.услуге 6.400 7.350 114,84 

412300   Расход за режијски материјал 1.000 756 75,60 
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  412310 Расходи за канцеларијски материјал 1.000 756 75,60 

412500   Расходи за текуће одржавање 400 117 29,25 

  412530 Расходи за текуће одржавање 400 117 29,25 

412600   Расходи по основу путовања и смјештаја 700 370 52,86 

  412619 Остали расходи по основу сл.путовања у земљи 100 42 42,00 

  412632 Расходи по оснву утрошка нафте 600 328 54,67 

412700   Расходи за стручне услуге 550 591 107,45 

  412720 Расходи за осигурање  550 591 107,45 

  412760 Расходи за услуге процјене и вјештачење 0 0 0,00 

412900   Остали непоменути расходи 1.220 601 49,26 

  412933 
Расходи за бруто накнаде чл. управ. и надзорних 

одбора 
300 100 33,33 

  412937 
Расходи за бруто накн. по уговору о дјелу - стручни 

тим 
400 0 0,00 

  412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 50 37 74,00 

  412973 Таксе и накнаде за регистрацију возила 440 428 97,27 

  412979 Расходи по основу јавних такса и накнада 30 36 120,00 

416000   
Дознаке на име социјалне заштите која се 

исплаћује из буџета Општине 
305.300 329.540 107,94 

  416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

општине 
226.200 260.128 115,00 

  416111 
Стална новчана помоћ која се исплаћује 

штићеницима установа соц.заштите 
24.500 26.626 108,68 

  416112 
Дознака за помоћ и његу другог лица који се 

исплаћ.штићен.установа соц. Заштите 
175.000 189.591 108,34 

  416114 
Једнократна новчана помоћ која се исплаћује 

штићениц.установе соц.заштите 
1.200 867 72,25 

  416119 
Остале текуће дознаке штић. установа социјалне 

заштите 
25.500 43.044 168,80 

  416300 
Дознаке прожаоцима услуга соц.заштите које се 

исплаћују од стране установа соц. заштите 
79.100 69.412 87,75 

  416313 Дознаке установама социј. зашт за смјештај 54.800 45.733 83,45 

  416314 
Дознаке хранитељск. породицама за смјештај 

штићеника 
7.800 7.398 94,85 

  416319 Првостепена комисија и здравст.заштита корисника 16.500 16.281 98,67 

511300   ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ 240 0 0,00 

  511321 Издаци за набавку канц. намјештаја 240 0 0,00 

516000   Ситан инвентар 0 0 0,00 

  516100 Ситан инвентар 0 0 0,00 

638100   
Остали издаци из трансакц. са другим 

јединиц.власти 
0 0 0,00 

  638110 

Издаци за накнаду плата за породиљско одсуство 

који се рефундирају од фонда обавезезног 

соц.осигурања 

0 0 0,00 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380300 418.780 439.073 104,85 
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00380500 ЈУ "КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР" 

411000   Плате и накнаде трошкова запослених 160.800 166.859 103,77 

411100   Бруто плате и накнаде  130.420 133.713 102,52 
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  411111 Расход за основну плату 80.790 82.821 102,51 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 3.435 4.282 124,66 

  411131 Расходи за увећање плате по основу радног стажа 3.000 2.769 92,30 

  411192 Расходи за доприносе за ПИО 24.205 24.728 102,16 

  411195 Расходи за доприн.за здравств.осигурање 15.700 16.039 102,16 

  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
1.060 802 75,66 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију зашт. 2.230 2.272 101,88 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих 

личних примања запослених 
30.380 30.681 100,99 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао 8.760 7.371 84,14 

  411221 Расходи за накнаде за топли оброк  9.205 9.766 106,09 

  411222 Расходи за регрес за год.одмор 3.770 4.420 117,24 

  411227 Расходи за накна де за топли оброк и регрес- порез 1.445 1.551 107,34 

  411261 Расходи по основу дневница за сл.путовања 100 0 0,00 

  411292 Расходи за доприносе за ПИО 3.980 4.271 107,31 

  411295 Расходи за доприносе за здрав.осигурање 2.580 2.770 107,36 

  411297 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
175 139 79,43 

  411298 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 365 393 107,67 

411300   
Расходи за накнаду плате за вријеме боловања, 

родитељ. одсуства и осталих накнада плата који 

се не рефундирају 

0 2.465 0,00 

  411311 
Расходи за накнаду плате за вријеме боловања који 

се не рефундирају 
0 1.499 0,00 

  411312 
Расходи за накнаду плате за вријеме породиљског 

одсуства који се не рефундирају 
0 0 0,00 

  411317 
Расх.за накнаду плате за вријеме болов.који се не 

рефундирају- порез на доходак 
0 82 0,00 

  411318 

Расходи за увећање накнаде плате по основу радног 

стажа за вријеме боловања, родитељског и 

др.одсуства који се не рефунд. 

0 60 0,00 

  411392 

Расходи за  доприносе на накнаду плата за ПИО за  

вријеме боловања, породиљског одсуства и осталих 

накнада плата  који се не рефундирају 

0 465 0,00 

  411393 

Расходи за доприносе на накнаду плата за 

здр.осиг.за  вријеме боловања, породиљског 

одсуства и осталих накнада плата  који се не 

рефундирају 

0 301 0,00 

  411394 

Расходи за доприносе  на накнаду плата за осиг.од 

незап.за  вријеме боловања, породиљског одсуства 

и осталих накнада плата  који се не рефундирају 

0 15 0,00 

  411395 

Расходи за доприносе на накнаду плата за дјечију 

заштиту за  вријеме боловања, породиљског 

одсуства и осталих накнада плата  који се не 

рефундирају 

0 43 0,00 

412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 12.380 5.198 41,99 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац.и транспорт.услуга 
800 699 87,38 

  412230 
Расходи за комуникационе услуге (телефон, 

интернет) 
800 699 87,38 

412300   Расход за режијски материјал 250 254 101,60 

  412310 Расходи за режијски материјал 250 254 101,60 

412400   Расходи за материјал за посебне намјене 300 0 0,00 

  412430 
Расходи за материјал за образов.науку, културу и 

спорт 
300 0 0,00 
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412500   Расходи за текуће одржавање 500 191 38,20 

  412530 Расходи за текуће одржавање опреме 500 191 38,20 

412600   Расходи по основу сл.путовања 150 310 206,67 

  412610 Расходи по основу сл.путовања у земљи 150 310 206,67 

412700   Расходи за стручне услуге 310 355 114,52 

  412720 Расходи за осигурање  160 153 95,63 

  412771 Расходи за услуге одржав. рачунар.програма 150 202 134,67 

412900   Остали непоменути расходи 10.070 3.389 33,65 

  412933 
Расходи за бруто накнаде чл.управних и 

надзор.одбора 
570 562 98,60 

  412937 Расходи за бруто накнаде по основу уговора о дјелу 400 763 190,75 

  412941 Расходи по основу репрезентације 100 0 0,00 

  412943 
Расходи по основ.организације пријема и 

манифестација 
8.500 1.524 17,93 

  412944 Расходи за поклоне 100 0 0,00 

  412972 
Расходи по основу доприн. за профес. рехабил.  

инвалида 
250 274 109,60 

  412979 
Расходи по основу осталих доприноса, јавнох такси 

и накнада на терет послодавца. 
50 195 390,00 

  412999 Остали непоменути расходи 100 71 71,00 

415200   Грантови у земљи 65.400 50.117 76,63 

  415210 Текући грантови спортским организ. 59.400 48.817 82,18 

  415210 Текући грантови КУД-а 6.000 1.300 21,67 

511300   Расходи за набавку опреме 300 0 0,00 

  511300 Издаци за набавку опреме 300 0 0,00 

516000   Ситан инвентар 100 20 20,00 

  516100 Ситан инвентар 100 20 20,00 

638100   Остали издаци из трансакц.са другим јед.власти 680 710 104,41 

  638110 
Издаци  за накнаду плата за породиљ. одсуство који 

се рефундирају од фонда обавезног соц.осигурања. 
680 710 104,41 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380500 239.660 222.904 93,01 

Контни оквир 

О  П  И  С 

ПРИЈЕДЛ

ОГ 

БУЏЕТА 

ЗА 2020. 

ГОД. 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

СА 

31.12.2020. 

ИНДЕК

С 

6/4*100) ГРУПА 
КОНТ

О 

1 2 3 4 5 6 

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

08150046 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВО 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих 

личних примања запослених 
7.900 7.051 89,25 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао  7.900 7.051 89,25 

412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 26.230 22.239 84,78 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац. и транспорт. Услуга 
12.060 10.373 86,01 

  412211 Расходи  по основу утрошка ел.енергије 2.600 2.076 79,85 

  412214 Расходи по основу утрошка угља 5.500 5.600 101,82 

  412215 Расходи по основу утрошка дрвета 1.000 527 52,70 

  412217 
Расходи по основу утрошка нафте и нафтних 

деривата 
50 59 118,00 

  412221 Расходи за услуге водовода и канализације 450 76 16,89 

  412222 Расходи за услуге одвоза смећа 300 176 58,67 
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  412230 Расходи за комуникационе услуге 1.560 1.859 119,17 

  412240 Расходи за услуге превоза 600 0 0,00 

412300   Расходи за режијски материјал 3.400 2.986 87,82 

  412310 Расходи за канцеларијски материјал 1.400 764 54,57 

  412320 Расходи за материјал за одрж чистоће 1.000 918 91,80 

  412330 
Расходи за струч. литературу, часописе и дневну 

штампу 
1.000 1.304 130,40 

412400   Расход за материјал за посебне намјене 2.800 1.493 53,32 

  412431 
Расходи за материјал за потребе образовног  

процеса 
2.600 1.493 57,42 

  412434 
расход за материјал за спортске и рекреативне 

активности 
200 0 0,00 

  412439 Расходи за остали материјал 0 0 0,00 

412500   Расходи за текуће одржавање 1.750 549 31,37 

  412510 Расходи за текуће одржавање зграда 750 303 40,40 

  412530 Расходи за текуће одржавање опреме 1.000 246 24,60 

412600   Расходи по основу путовања и смјештаја 1.100 960 87,27 

  412614 
Расходи по осноову превоза личним возил.на служ. 

путовањима у земљи 
1.100 960 87,27 

412700   Расходи за стручне услуге 2.020 2.605 128,96 

  412720 Расходи за услуге осигурања 570 482 84,56 

  412730 Расходи за услуге објављивања огласа 0 263 0,00 

  412750 Расходи за правне и админист.услуге 800 1.034 129,25 

  412790 Расходи за остале стручне услуге 650 826 127,08 

412800   
Расходи за услуге одржавања јавних површина 

и заштите животне средине 
100 0 0,00 

  412811 Расходи за услуге одрж.зелених површина  100 0 0,00 

412900   Остали непоменути расходи 3.100 3.273 105,58 

  412920 Расходи за стручно усаврш.запослених 800 531 66,38 

  412930 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 682   

  412940 Расходи по основу репрезентације 2.100 2.060 98,10 

  412990 Остали непоменути расходи 200 0 0,00 

511300   Издаци за набавку построј.и опреме 4.500 4.226 93,91 

  511340 
Издаци за набавку грејне, расхладне и заштитне 

опреме 
3.500 3.996 114,17 

  511360 
Издаци за набавку опреме за образовање,науку и 

културу  
1.000 230 23,00 

631900   Остали издаци 0 0 0,00 

  631911 
Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из 

ранијих година 
0 0 0,00 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08150046 38.630 33.516 86,76 

            

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

08180056  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

411200   Расх.за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања по основу рада 
100 69 69,00 

  411261 Расходи по основу дневница за сл.путовања 100 69 69,00 
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412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 5.940 3.878 65,29 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац.и трансп.услуга 
1.840 1.312 71,30 

  412222 Расходи за услуге одвоза смећа 280 0 0,00 

  412231 Расходи за услуге коришћ. фиксног телефона 800 772 96,50 

  412233 Расходи за коришћење интернета 720 504 70,00 

  412234 Расходи за поштанске услуге 40 36 90,00 

412300   Расходи за режијски материјал 300 263 87,67 

  412310 Расходи за канцеларијски материјал 200 144 72,00 

  412320 Расход за матер.за одржавање чистоће 100 119 119,00 

412500   Расходи за текуће одржавање 100 0 0,00 

  412533 
Расходи за текуће одржавање комуникационе 

опреме 
50 0 0,00 

  412539 
Расх. за остале услуге и матер. за текуће одржав. 

oпреме 
50 0 0,00 

412600   Расходи за службена путовања 300 196 65,33 

  412610 Расх.по основу путов.и смјештаја у земљи 100 0 0,00 

  412613 Расх.по основ.јавног.прев.на сл.путов.у земљи 0 0 0,00 

  412614 
Расходи по основу превоза личним возилима на 

сл.путовању у земљи 
200 196 98,00 

412700   Расход за стручне услуге 2.100 1.887 89,86 

  412725 Расходи за осигурање  запослених 50 46 92,00 

  412731 Расходи за услуге штампања 200 25 12,50 

  412742 Расходи за рачуноводствене услуге 1.850 1.636 88,43 

  412771 
Расходи за услуге одржавања рачунарских 

програма 
0 70 0,00 

  712773 
Расходи за услуге одржавања рачунара и биро 

опреме 
0 110 0,00 

412900   Остали непоменути расходи 1.300 220 16,92 

  412922 Расходи по осн.котизац.за семинаре 50 50 100,00 

  412933 Расходи за бруто накн.чл.упр.и надз. 500 0 0,00 

  412937 Расходи за бруто накн.по уговору о дјелу 100 0 0,00 

  412941 Расходи по основу репрез.у земљи 100 0 0,00 

  412943 Расходи за одрж.књижевних вечери 250 0 0,00 

  412979 
Расходи по основу осталих доприноса, јавнох такси 

и накнада на терет послодавца. 
100 0 0,00 

  412992 Расходи по основу чланарина 100 100 100,00 

  412999 Остали непоменути расходи 100 70 70,00 

511360   
Издаци за набавку опреме за образовање, науку, 

културу и спорт 
900 666 74,00 

  511362 Издаци за набавку школских и библиотечких књига 700 478 68,29 

  511367 Издаци за набавку остале опреме 200 188 94,00 

516100   Издаци за набавку ситног инвентара 40 13 32,50 

  516140 Издаци за набавку ситног инвентара 40 13 32,50 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08180056 6.980 4.626 66 

            

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 4.359.140 4.322.459 99,16 

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 4.359.140 4.267.402 97,90 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ - ОПШТИ ДИО 

     

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ 

ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.12.2020. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.735.180 2.927.777 107,04 

710000 Порески приходи 2.187.150 1.969.747 90,06 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100 0 0,00 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0 0,00 

713000 
Порези на лична примања и приходи од 

самосталних дјелатности 
165.280 146.779 88,81 

714000 Порези на имовину 70.500 66.472 94,29 

715000 Порези на промет производа и услуга 10.270 17 0,17 

716000 Царине и увозне дажбине 0 0 0,00 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000 1.755.239 90,48 

719000 Остали порески приходи 1.000 1.240 124,00 

720000 Непорески приходи 264.110 223.168 84,50 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 

и позитивних курсних разлика 
22.010 32.884 149,40 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга 
237.100 185.773 78,35 

723000 Новчане казне 0 0 0,00 

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 

и трансакција размјене између или унутар јединица 

власти 

0 0 0,00 

729000 Остали непорески приходи 5.000 4.511 90,22 

730000 Грантови 91.500 162.491 177,59 

731000 Грантови 91.500 162.491 177,59 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 192.420 572.371 297,46 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 192.420 415.831 216,11 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 156.540 0,00 

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.391.860 2.438.934 101,97 

410000 Текући расходи  2.350.360 2.437.864 103,72 

411000 Расходи за лична примања запослених 1.111.280 1.057.374 95,15 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 509.660 524.320 102,88 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
74.430 65.803 88,41 

414000 Субвенције 46.900 36.146 77,07 

415000 Грантови 179.910 175.436 97,51 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
425.580 576.204 135,39 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 

институције обавезног социјалног осигурања 
0 0 0,00 

418000 

Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција размјене између 

или унутар јединица власти 

2.600 2.581 99,27 

419000 Расходи по судским рјешењима 0 0 0,00 
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480000 Трансфери између и унутар јединица власти 1.500 1.070 71,33 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 1.500 1.070 71,33 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти     0,00 

* * * * Буџетска резерва 40.000 0 0,00 

  
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(А-Б) 
343.320 488.843 142,39 

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (I+II-III-IV)   
-1.463.510 -1.570.981 107,34 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 256.350 22.025 8,59 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 0,00 

812000 Примици за драгоцјености 0 0 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 256.350 22.025 8,59 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 

продаји и обустављених пословања 
0 0 0,00 

815000 Примици за стратешке залихе 0 0 0,00 

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 0,00 

880000 
II Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица власти 
0 0 0,00 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција 

између или унутар јединица власти 
    0,00 

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 1.719.860 1.593.006 92,62 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.686.720 1.560.725 92,53 

512000 Издаци за драгоцјености   0 0,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 30.000 30.559 101,86 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји   0 0,00 

515000 Издаци за стратешке залихе   0 0,00 

516000 
Издаци за залихе материј. робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 
3.140 1.722 54,84 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми 
0 0 0,00 

580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица власти 
0 0 0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 

између или унутар јединица власти 
    0,00 

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -1.120.190 -1.082.138 96,60 

        0,00 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 1.120.190 1.137.195 101,52 

  
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (I-II)   
0 0 0,00 

910000 I Примици од финансијске имовине 0 0 0,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0   0,00 

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција 

између или унутар јединица власти 
0   0,00 

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину     0,00 

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација 

између или унутар јединица власти 
    0,00 

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 1.114.740 1.133.902 101,72 
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920000 I Примици од задуживања 1.346.720 1.346.720 100,00 

921000 Примици од задуживања 1.346.720 1.346.720 100,00 

928000 
Примици од задуживања из транскација између или 

унутар јединица власти 
    0,00 

620000 II Издаци за отплату дугова 231.980 212.818 91,74 

621000 Издаци за отплату дугова 224.480 205.832 91,69 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између 

или унутар јединица власти 
7.500 6.986 93,15 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 5.450 3.293 60,42 

930000 I Остали примици 20.890 25.937 124,16 

931000 Остали примици 6.000 3.593 59,88 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 

јединица власти 
14.890 22.344 150,06 

630000 II Остали издаци 15.440 22.644 146,66 

631000 Остали издаци 0   0,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 

јединица власти 
15.440 22.644 146,66 

**** 
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА    
    0,00 

        0,00 

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 55.057 0,00 

     
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ -БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН.ИМОВИНУ 

    
   

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ 

ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.12.2020. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ 
  2.735.180 2.927.777 107,04 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.187.150 1.969.747 90,06 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100 0 0,00 

711100 Порези на доходак 100 0 0,00 

711200 Порези на добит правних лица     0,00 

711300 Порези на приходе капиталних добитака 0   0,00 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0 0,00 

712100 Доприноси за социјално осигурање     0,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
165.280 146.779 88,81 

713100 
Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
165.280 146.779 88,81 

714000 Порези на имовину 70.500 66.472 94,29 

714100 Порези на имовину 70.000 66.472 94,96 

714200 Порези на насљеђе и поклоне 200 0 0,00 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 300 0 0,00 

714900 Остали порези на имовину 0 0 0,00 

715000 Порези на промет производа и услуга 10.270 17 0,17 

715100 Порези на промет производа 10.270 17 0,17 

715200 Порези на промет услуга 0 0 0,00 

715300 Акцизе 0 0 0,00 

716000 Царине и увозне дажбине 0 0 0,00 

716100 Царине и увозне дажбине 0 0 0,00 
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717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000 1.755.239 90,48 

717100 
Индиректни порези прикупљени преко УИО - 

збирно 
1.940.000 1.755.239 90,48 

719000 Остали порески приходи 1.000 1.240 124,00 

719100 Остали порески приходи 1.000 1.240 124,00 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 264.110 223.168 84,50 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 
22.010 32.884 149,40 

721100 
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и 

сличних права 
0 0 0,00 

721200 Приходи од закупа и ренте 22.000 32.884 149,47 

721300 
Приходи од камата на готовину и готовинске 

еквиваленте 
10 0 0,00 

721400 
Приходи од хартија од вриједности и финансијских 

деривата 
0 0 0,00 

721500 
Приходи од камата и осталих накнада на дате 

зајмове 
0 0 0,00 

721600 

Приходи по основу реализованих позитивних 

курсних разлика из пословних и инвестиционих 

активности 

0 0 0,00 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга 
237.100 185.773 78,35 

722100 Административне накнаде и таксе 25.400 17.943 70,64 

722200 Судске накнаде и таксе 0 0 0,00 

722300 Комуналне накнаде и таксе 53.300 41.627 78,10 

722400 Накнаде по разним основама 142.100 110.987 78,10 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 16.300 15.216 93,35 

723000 Новчане казне 0 0 0,00 

723100 Новчане казне 0   0,00 

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и трансакција размјене између или 

унутар јединица власти 

0 0 0,00 

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 

и трансакција са другим јединицама власти 
    0,00 

728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 

и трансакција унутар исте јединице власти 
    0,00 

729000 Остали непорески приходи 5.000 4.511 90,22 

729100 Остали непорески приходи 5.000 4.511 90,22 

730000 Г р а н т о в и 91.500 162.491 177,59 

731000 Грантови 91.500 162.491 177,59 

731100 Грантови из иностранства 0 10.000 0,00 

731200 Грантови из земље 91.500 152.491 166,66 

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 
192.420 572.371 297,46 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 192.420 415.831 216,11 

787100 Трансфери од државе 0   0,00 

787200 Трансфери од ентитета 192.170 415.641 216,29 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 150 190 126,67 

787400 
Трансфери од фондова обавезног социјалног 

осигурања 
100 0 0,00 

787900 Трансфери од осталих јединица власти 0   0,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 156.540 0,00 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти   156.540 0,00 

        0,00 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

  
256.350 22.025 8,59 

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 о в 

и н у 
256.350 22.025 8,59 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 0,00 
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811100 Примици за зграде и објекте 0 0 0,00 

811200 Примици за постројења и опрему 0   0,00 

811300 Примици за биолошку имовину 0   0,00 

811400 Примици за инвестициону имовину 0   0,00 

811900 Примици за осталу произведену имовину 0   0,00 

812000 Примици за драгоцјености 0 0 0,00 

812100 Примици за драгоцјености     0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 256.350 22.025 8,59 

813100 Примици за земљиште 256.350 22.025 8,59 

813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0   0,00 

813300 Примици за остала природна добра 0   0,00 

813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0   0,00 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 

продаји и обустављених пословања 
0   0,00 

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 

продаји и обустављених пословања 
0   0,00 

815000 Примици за стратешке залихе 0 0 0,00 

815100 Примици за стратешке залихе 0   0,00 

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 0,00 

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0   0,00 

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 о 

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 имовину из 

трансакција између или унутар јединица власти 
0 0 0,00 

881100 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција 

са другим јединицама власти 
    0,00 

881200 

Примици за нефинансијску имовину из трансакција 

са другим буџетским корисницима исте јединице 

власти 

    0,00 

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

2.991.530 2.949.802 98,61 

     
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020.  ГОДИНЕ  -БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 

    
   

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ 

ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.12.2020. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 

  
2.391.860 2.438.934 101,97 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.350.360 2.437.864 103,72 

411000 Расходи за лична примања запослених 1.111.280 1.057.374 95,15 

411100 Расходи за бруто плате запослених 927.690 860.825 92,79 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
173.370 157.472 90,83 

411300 
Расходи за накнаду плата запосл. за вријеме 

боловања (бруто) 
2.000 21.073 

1.053,6

5 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 

(бруто) 
8.220 18.004 219,03 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 509.660 524.320 102,88 

412100 Расходи по основу закупа 3.600 3.600 100,00 
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412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
85.330 106.513 124,82 

412300 Расходи за режијски материјал 15.210 17.687 116,29 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3.150 1.493 47,40 

412500 Расходи за текуће одржавање 32.850 37.258 113,42 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 11.800 11.872 100,61 

412700 Расходи за стручне услуге 61.090 76.029 124,45 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине 
48.200 31.114 64,55 

412900 Остали некласификовани расходи 248.430 238.754 96,11 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
74.430 65.803 88,41 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности 
8.820 8.814 99,93 

413200 
Расходи финансирања по основу финансијских 

деривата 
0 0 0,00 

413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 

земљи 
63.600 54.490 85,68 

413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове из 

иностранства 
0 0 0,00 

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 1.600 1.548 96,75 

413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из 

посл. и инвестиц. активности 
10 0 0,00 

413900 Расходи по основу затезних камата 400 951 237,75 

414000 Субвенције 46.900 36.146 77,07 

414100 Субвенције 46.900 36.146 77,07 

415000 Грантови 179.910 175.436 97,51 

415100 Грантови у иностранство 0 0 0,00 

415200 Грантови у земљи 179.910 175.436 97,51 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и  

градова 

425.580 576.204 135,39 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
346.480 506.792 146,27 

416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова 

79.100 69.412 87,75 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које 

исплаћују институције обавезног социјалног 

осигурања 

0 0 0,00 

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања     0,00 

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања     0,00 

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености     0,00 

417400 Дознаке по основу дјечије заштите     0,00 

418000 

Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција размјене 

између или унутар јединица власти 

2.600 2.581 99,27 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови између јединица власти 
2.600 2.581 99,27 

418200 
Расходи из трансакције размјене између јединица 

власти 
    0,00 

418300 

Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови из трансакција унутар исте јединице 

власти 

    0,00 

418400 
Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 
    0,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 0 0 0,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 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 
1.500 1.070 71,33 
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487000 Трансфери између различитих јединица власти 1.500 1.070 71,33 

487100 Трансфери држави   0 0,00 

487200 Трансфери ентитету 1.000 901 90,10 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 200 10 5,00 

487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 
300 159 53,00 

487900 Трансфери осталим јединицама власти     0,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

488100 Трансфери унутар исте јединице власти     0,00 

**** Буџетска резерва 40.000 0 0,00 

**** Буџетска резерва 40.000   0,00 

        0,00 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

  
1.719.860 1.593.006 92,62 

510000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и 

н у 
1.719.860 1.593.006 92,62 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.686.720 1.560.725 92,53 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката 
1.452.930 1.429.832 98,41 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
125.250 124.320 99,26 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 108.540 6.573 6,06 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0   0,00 

511500 Издаци за биолошку имовину 0   0,00 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0   0,00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0   0,00 

512000 Издаци за драгоцјености 0 0 0,00 

512100 Издаци за драгоцјености     0,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 30.000 30.559 101,86 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0 0 0,00 

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0   0,00 

513300 
Издаци за прибављање подземних и површинских 

налазишта 
0   0,00 

513400 
Издаци по основу улагања у побољшање 

подземних и површинских налазишта 
0   0,00 

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 0   0,00 

513600 
Издаци по основу улагања у побољш.осталих 

природних добара 
0   0,00 

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 30.000 30.559 101,86 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0 0,00 

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0   0,00 

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0 0,00 

515100 Издаци за стратешке залихе     0,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
3.140 1.722 54,84 

516100 
Издаци за залихе материј., робе и ситног инвент., 

амбалаже и сл. 
3.140 1.722 54,84 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми 
0   0,00 

518100 
Издаци за улагање на туђим некретнин., 

постројењима и опреми 
    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 о 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 имовину из 

трансакција између или унутар јединица власти 
0 0 0,00 

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 

са другим јединицама власти 
    0,00 
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581200 

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 

са другим буџетским корисницима исте јединице 

власти 

    0,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
4.111.720 4.031.940 98,06 

     

     
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ - 

ФИНАНСИРАЊЕ 

          

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ 

ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.12.2020. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 1.114.740 1.133.902 101,72 

  
Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј 

С К Е   И М О В И Н Е 
0 0 0,00 

910000 
П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н 

е 
0 0 0,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0 0 0,00 

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)     0,00 

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу     0,00 

911300 Примици од финансијских деривата     0,00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 0   0,00 

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава     0,00 

918000 
Примици од финансијске имовине из 

трансакција између или унутар јединица власти 
0 0 0,00 

918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција 

са другим јединицама власти 
0   0,00 

918200 

Примици од финансијске имовине из трансакција 

са другим буџетским корисницима исте јединице 

власти 

    0,00 

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0 0 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0 0,00 

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)     0,00 

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу     0,00 

611300 Издаци за финансијске деривате     0,00 

611400 Издаци за дате зајмове     0,00 

611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава     0,00 

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација 

између или унутар јединица власти 
0 0 0,00 

618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са 

другим јединицама власти 
    0,00 

618200 

Издаци за финансијску имовину из транскација са 

другим буџетским корисницима исте јединице 

власти 

    0,00 

        0,00 

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е 1.114.740 1.133.902 101,72 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 1.346.720 1.346.720 100,00 

921000 Примици од задуживања 1.346.720 1.346.720 100,00 

921100 
Примици од издавања хартија од вриједности 

(изузев акција) 
    0,00 

921200 Примици од узетих зајмова 1.346.720 1.346.720 100,00 

928000 
Примици од задуживања из транскација између 

или унутар јединица власти 
0 0 0,00 

928100 
Примици од задуживања код других јединица 

власти 
    0,00 
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928200 
Примици од задуживања код других буџетских 

корисника исте јединице власти 
    0,00 

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 231.980 212.818 91,74 

621000 Издаци за отплату дугова 224.480 205.832 91,69 

621100 
Издаци за отплату главн.по хартијама од 

вриједн.(изузев акција) 
61.980 62.007 100,04 

621200 
Издаци за отплату дуга по финансијским 

дериватима 
0   0,00 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 

земљи 
162.500 143.825 88,51 

621400 
Издаци за отплату главнице зајмова примљених из 

иностранства 
0   0,00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0   0,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између 

или унутар јединица власти 
7.500 6.986 93,15 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим јединицама 

власти 
7.500 6.986 93,15 

628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
    0,00 

      0,00 

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 5.450 3.293 60,42 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 20.890 25.937 124,16 

931000 Остали примици 6.000 3.593 59,88 

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност     0,00 

931200 Примици по основу депозита и кауција     0,00 

931300 Примици по основу аванса     0,00 

931900 Остали примици 6.000 3.593 59,88 

938000 
Остали примици из трансакција између или 

унутар јединица власти 
14.890 22.344 150,06 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 

јединицама власти 
14.890 22.344 150,06 

938200 
Остали примици из трансакција са другим 

буџетским корисницама исте јединице власти 
    0,00 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 15.440 22.644 146,66 

631000 Остали издаци 0 0 0,00 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност     0,00 

631200 Издаци по основу депозита и кауција     0,00 

631300 Издаци по основу аванса     0,00 

631900 Остали издаци 0 0 0,00 

638000 
Остали издаци из трансакц. између или унутар 

једин.власти 
15.440 22.644 146,66 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
15.440 22.644 146,66 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
    0,00 

**** 
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА    
    0,00 

     
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ - 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА  И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

     

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ 

ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.12.2020. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

01 Опште јавне услуге 1.201.550 1.288.345 107,22 

02 Одбрана 0 0 0,00 



Страна 47 - Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 01.06.2021. године 
 

03 Јавни ред и сигурност 400 1.123 280,75 

04 Економски послови 25.800 13.747 53,28 

05 Заштита животне средине 0 418 0,00 

06 Стамбени и заједнички послови 1.649.180 155.774 9,45 

07 Здравство 12.000 12.000 100,00 

08 Рекреација, култура и религија 266.890 264.663 99,17 

09 Образовање 63.930 58.210 91,05 

10 Социјална заштита 595.620 572.181 96,06 

  УКУПНО 3.815.370 2.366.461 62,02 

 

                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-121/21 

Датум: 18.05.2021.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

25. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 25. Закона о јавним наба-

вкама 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. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка моторног возила за прикупљање 

и одвоз кабастог комуналног отпада“ 

Члан 1. 

 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке роба „Набавка моторног вози-

ла за прикупљање и одвоз кабастог кому-

налног отпада“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем отвореног поступка у 

складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14), те осталим подзаконским 

актима из области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 64.615,38 КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку роба  из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2021.годину,  са конта број 

511 313 – Издаци за набавку камиона за 

потребе ЈКП „Вода“ Петрово.   

 

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: 02-014-7-15/21 

Датум: 21.04.2021.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 13. Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл.  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. гла-

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

лник општине Петрово,  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача роба путем отвореног посту-

пка: „Набавка моторног возила за прику-

пљање и одвоз кабастог комуналног 

отпада“ 

. 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем путем 

отвореног поступка: „Набавка моторног 



Страна 48 - Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 01.06.2021. године 
 

возила за прикупљање и одвоз кабастог 

комуналног отпада“ 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.техн. 

3. Мирјана Арсенић, 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 

13.05.2021. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске 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: 02-014-7-17/21 

Датум: 28.04.2021.  
_______________________________________________________ 

27. 
На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. Закона о јавним набавка-

ма Босне и Херцеговине („Службени гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-

сник РС“, број 97/16, 36/19), те члана  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

О измјени плана јавних набавки  

за 2021. годину 

 

Члан 1. 

У план јавних набавки за 2021. го-

дину се уврштава следећa јавнa набавкa: 

 

1. Јавна набавка радова путем дире-

ктног споразума: „Уређење паркинга 

испред ДВЈ Петрово“. Процијењена ври-

једност ове јавне набавке износи 2.991,45  

КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-ом проци-

јењена вриједност ове јавне набавке изно-

си 3.500,00 КМ. Средства за набавку из 

члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена су  из 

буџета општине Петрово за 2021. годину, 

са конта број: 412 999 – Остали непоме-

нути расходи. 
 

2. Јавна набавка услуга путем ди-

ректног споразума: „Израда пројекта изве-

деног стања дјечијег вртића у Петрову“. 

Процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 803,41  КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-

ом процијењена вриједност ове јавне на-

бавке износи 940,00 КМ. Средства за на-

бавку из члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена 

су у складу са буџетом Општине Петрово 

за 2021. годину, на  конту број: 511 227 -  

Издаци за адаптацију пословног простора 

за дјечији вртић Петрово. 

 

Члан 2. 

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: 02-014-7-18/21 

Датум: 28.04.2021.  
_______________________________________________________ 

28. 

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
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О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга „Израда пројекта изведеног стања 

дјечијег вртића у Петрову“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке услуга „Израда пројекта изве-

деног стања дјечијег вртића у Петрову“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 803,41  КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи  940,00 КМ. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке  обе-

збијеђена су  у складу са буџетом Општине 

Петрово за 2021.годину, на  конту број: 

511 227 -  Издаци за адаптацију пословног 

простора за дјечији вртић Петрово. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се одјељење за привреду и финансије 

општине Петрово. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-19/21 

Датум: 28.04.2021.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 89. Закона о јавним на-

бавкама 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. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

радова: „Текуђе одржавање локалних 

путева на територији општине  

Петрово за 2021. годину“ 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке набавке радова „Текуђе одр-

жавање локалних путева на територији 

општине Петрово за 2021. годину“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског захти-

јева у складу са Законом о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 19.343,58  КМ без ПДВ-а. 

Средства за набавку роба  из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2021. годину,  са конта број 

412 520- Расходи за текуће одржавање 

осталих грађевинских објеката (путеви и 

мостови и остали грађевински објекти).   

 

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: 02-014-7-21/21 

Датум: 04.05.2021.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник БиХ“, број 39/14), сходно члану 59. 
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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,  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  извођача радова путем конкурентског 

захтијева: „Текуђе одржавање локалних 

путева на територији општине  

Петрово за 2021. годину“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне 

набавке за провођење процедуре избора 

најпо-вољнијег добављача радова путем 

путем конкурентског захтијева: „Текуђе 

одржава-ње локалних путева на територији 

општи-не Петрово за 2021. годину“ у 

следећем са-ставу: 

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.техн. 

3. Мирјана Арсенић, 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 

17.05.2021. године у 09:15 часова у про-

сторијама Општинске управе општине Пе-

трово.     
     

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине Петрово“ .
  

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-23/21 

Датум: 04.05.2021.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), сходно члану 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16, 36/19), те члана  

57. Статута општине Петрово („Сл. гла-

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

лник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О измјени плана јавних набавки  

за 2021. годину 
 

Члан 1. 

У план јавних набавки за 2021. 

годину се уврштава следећa јавнa набавкa: 

1. Јавна набавка услуга путем дире-

ктног споразума: „Израда пројекта наткри-

вене терасе са оградом дјечијег вртића у 

Петрову“. Процијењена вриједност ове ја-

вне набавке износи 427,35  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 500,00 КМ. Сре-

дства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су у складу са буџетом 

Општине Петрово за 2021. годину, на  

конту број: 511 227 -  Издаци за адаптацију 

пословног простора за дјечији вртић Пе-

трово. 

2.  Јавна набавка радова путем ди-

ректног споразума: „Уређење туристичке 

зоне Калуђерица“. Процијењена вриједно-

ст ове јавне набавке износи 5.982,90 КМ 

без ПДВ-а, док са ПДВ-ом процијењена 

вриједност ове јавне набавке износи  

7.000,00 КМ. Средства за набавку из члана 

1. ове Одлуке  обезбиједиће се  из гранта 

Министарства трговине и туризма, а тро-

шкови ће се књижити на конту број 511 

131 - Издаци за асфалтирање путева (фонд 

03). 

3.   Јавна набавка радова путем ди-

ректног споразума: „Уређење дјечијег 

игралишта дјечијег вртића у Петрову“. 

Процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 5.555,55  КМ без ПДВ-а, док са 
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ПДВ-ом процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи  6.500,00 КМ. Средства за 

набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

једиће се  из гранта Министарства просвје-

те и културе, а трошкови ће се књижити на 

конту број 511 296  - Издаци за реконстру-

кцију и адаптацију спортских полигона, 

паркова и тргова ( фонд 03). 

4. Јавна набавка радова путем ди-

ректног споразума: „Ископ одводних ка-

нала у туристичкој зони Калуђерица“. Про-

цијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 470,08  КМ без ПДВ-а, док са ПДВ-

ом процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 550,00 КМ. Средства за 

набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

једиће се  из гранта Министарства тргови-

не и туризма, а трошкови ће се књижити 

на конту број 511 131  - Издаци за асфа-

лтирање путева ( фонд 03). 
 

Члан 2. 

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: 02-014-7-26/21 

Датум: 13.05.2021.  
_______________________________________________________ 

32. 

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 „Израда пројекта наткривене терасе 

са оградом дјечијег вртића у Петрову“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне услуга „Израда пројекта наткривене 

терасе са оградом дјечијег вртића у Пе-

трову“. 
 

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 427,35  КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи  500,00 КМ. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке  обе-

збијеђена су  у складу са буџетом Општине 

Петрово за 2021. годину, на  конту број: 

511 227 -  Издаци за адаптацију пословног 

простора за дјечији вртић Петрово.  
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се одјељење за привреду и финансије 

општине Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-27/21 

Датум: 13.05.2021.  
_______________________________________________________ 

33. 

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16, 36/19), 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 радо-

ва „Уређење туристичке зоне Калуђерица“  
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне радова „Уређење туристичке зоне 

Калуђерица“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 
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јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), 

Правилником о директном споразуму 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 5.982,90  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 7.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбиједиће се  из гранта Министарства 

трговине и туризма, а трошкови ће се књи-

жити на конту број 511 131  - Издаци за 

асфалтирање путева ( фонд 03). 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-37/21 

Датум: 25.05.2021.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 70. , члана 64. став 

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

став (6), a у вези са чланом 25. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

74. Статута општине Петрово („Сл. гла-

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

лник општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку  роба  путем  отвореног  поступка: 

„Набавка  моторног  возила за прикупљање 

и одвоз кабастог комуналног отпада“ број 

02-014-7-16/21 од 21.04.2021.године, пону-

ђачу под називом „Риал Шпед“ д.о.о. 

Добој Исток. 
 

Члан 1. 

Обавјештење  број  873-1-1-7-3-5/21  

од 21.04.2021.године о јавној набавци роба 

путем отвореног поступка: „Набавка мото-

рног возила за прикупљање и одвоз каба-

стог комуналног отпада“ број 02-014-7-

16/21 од 21.04.2021.године, објављено је у 

„Службеном гласнику БиХ“ број 25 од 

23.04.2021. године, рефернца S1-7554-21. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба пу-

тем отвореног поступка: „Набавка мотор-

ног возила за прикупљање и одвоз каба-

стог комуналног отпада“ број 02-014-7-

16/21 од 21.04.2021.године, приспјелa je 1 

(једна) благовременa и прихватљива по-

нудa. 
 

Члан 3. 

„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток, 

изабран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке роба путем отвореног 

поступка: „Набавка моторног возила за 

прикупљање и одвоз кабастог комуналног 

отпада“ број 02-014-7-16/21 од 21.04.2021. 

године. 
 

Члан 5. 

Уговор о јавној набавци роба путем 

отвореног поступка: „Набавка моторног 

возила за прикупљање и одвоз кабастог 

комуналног отпада“,  закључиће се 15 дана 

након што је изабрани понуђач обавјештен  

о избору најповољније понуђача. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .    

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке роба 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,  Ко-

мисија  за јавне набавке Општинске управе 

општине  Петрово. Након пријема и оцјене 

понуда, Комисија је констатовала да је (1) 

једна благовремено пристигла понуда при-

хватљива, те у складу са захтијевима из те-

ндерске документације у предметном по-

ступку јавне набавке роба. Имајући у виду 

да је у предметном поступку јавне набавке 

благовремено пристигла само једна по-
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нуда, а у складу са чланом 3. став (3) 

Правилника о условима и начину кори-

штења е-аукције („Службени гласник БиХ“ 

број 66/16) е-аукција која је била пре-

двиђена тендерском документацијом у 

предметном  поступку јавне набавке роба 

није заказана, јер нису биле испуњене 

законске претпоставке. Комисија је упу-

тила препоруку Начелнику општине Пе-

трово, да се као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке роба путем отво-

реног поступка: „Набавка моторног возила 

за прикупљање и одвоз кабастог кому-

налног отпада“ број 02-014-7-16/21 од 

21.04.2021. године изабере „Риал Шпед“ 

д.о.о. Добој Исток. На основу члана 64. 

став (1)  тачка б),  члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), члана  25. 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 инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14) или подза-

конских аката донесених на основу њега 

има право уложити жалбу на поступак, 

сходно члану 97. Закона о јавним набавка-

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

У складу са чланом 99. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14), Жалба се подноси  Уговорном орга-

ну као првостепеној инстанци у жалбеном 

поступку у писаној форми директно, еле-

ктронским путем, ако је електронско 

средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју при-

мерака, а који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалифи-

кованом кандидату или изабраном пону-

ђачу, као и другим странкама у поступку. 

У случају директне предаје жалбе, Угово-

рни орган је дужан да изда жалиоцу по-

тврду о времену пријема жалбе. Жалба се 

изјављује  у року од 10 (десет) дана, од 

дана када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, 

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 наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14).  
 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-29/21 

Датум: 13.05.2021.  
_______________________________________________________ 

35. 

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16, 36/19), 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 

радова „Ископ одводних канала у 

туристичкој зони  Калуђерица“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне радова „Ископ одводних канала у 

туристичкој зони  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 

(Службени гласник општине Петрово број 

1/15) те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 470,08  КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи  550,00 КМ. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

једиће се из гранта Министарства трго-

вине и туризма, а трошкови ће се књижити 

на конту број 511 131 - Издаци за асфа-

лтирање путева (фонд 03). 
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Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-41/21 

Датум: 31.05.2021.  
_______________________________________________________ 

36.                                                  
На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

на о локалној самоуправи („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 87. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17) и Закључка  о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 85-

1/21 од 07.05.2021. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона, Начелник општине 

доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 
 

1. У циљу спречавања ширења ви-

руса корона SARS-COV-2 и COVID-19 

болести на територији Републике Српске и 

заштите и спасавања становништва од 

10.05.2021. до 24.05.2021. године забрању-

је се: 

- сва јавна окупљања у групама 

већим од 30 лица , 

- сва приватна окупљања у групама 

већим од 10 лица (свадбе, крштења, рође-

ндани, прославе и други породични ску-

пови сличне природе)  

- организација и извођење музике 

уживо у угоститељским објектима за смје-

штај, исхрану и пиће, на отвореном и у 

затвореном простору,  

- рад „wellness“ и спа центрима.    

2. У периоду од 10.05.2021. до 

24.05.2021. године ограничава се радно 

вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта за исхрану и пиће укључујући објекте 

који послују самостално или у оквиру дру-

гих објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) 

-приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.) 

 3. Од 10.05.2021.године дозвољава 

се рад базенима уз строго придржавање 

мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“ за 

боравак у базену. 

 4. Од 10.05.2021. године до 24.05. 

2021. године дозвољавају се такмичарске 

активности спортских организација и спо-

ртиста у групама до 30 лица, без присуства 

публике или других лица која нису 

акредитована од стране организатора 

5. Обавезују се грађани да у 

затвореном простору носе заштитну маску 

(прекривена уста, нос и брада), да се 

придржавају  заштитне мјере физичког  

растојања од два метра како у затвореном 

тако и на отвореном простору те да се 

придржавају упутстава „Института за ја-

вно здравство Републике Српске“ за бора-

вак у затвореном простору, у зависности 

од дјелатности која се обавља. 

6. Од обавезе ношења заштитне ма-

ске су изузета: 

1) дјеца млађа од седам година жи-

вота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку спо-

ртску и рекреативну активност у оквиру 

спортских објеката. 

7. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати фи-

зичко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

8. Обавезују се продајни објекти да 
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одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 4. овог 

закључка са посебном пажњом на ограни-

чење броја лица у објекту у зависности од 

површине укупног простора објекта. 

9. Обавезују се правна лица, преду-

зетници и физичка лица који у директном 

контакту пружају услуге грађанима да: 

1) услуге пружају заштићени ма-

ском, 

2) обавезно спроводе мјере дези-

нфекције, 

3) обезбиједе маске грађанима који 

користе њихове услуге а немају их, 

4) придржавају се упутства“ Инсти-

тута за јавно здравство Републике Српске“ 

за организовање рада у зависности од дје-

латности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћива-

ња пружања услуге у случају непридржа-

вања мјера 

10. Од 10.05. до 24.05.2021. године 

у аутобусима којим се обавља превоз лица 

у друмском саобраћају попуњеност ауто-

буса не може бити већа од 50% од капа-

цитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста 

за сједење) 

11. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност дужни су да услове за 

обављање дјелатности прилагоде мјерама 

прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

13. Субјекти који пружају услуге 

грађанима дужни су: 

- организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство 

Републике Српске“ 

 - на улазу у објекат поставити оба-

вјештење о укупном броју лица која могу 

боравити у односу на његову површину 

14. Републички органи управе, орга-

ни јединица локалне самоуправе и остали 

субјекти који врше јавна овлаштења дужни 

су организовати свој рад са грађанима на 

следећи начин: 

- на улазу у службене просторије 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у просторијама 

органа, 

-одржавати растојање у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз бла-

говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и мати-

чне службе у јединицима локалне само-

управе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа до-

вољну заштиту запосленом и кориснику. 

15. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Петро-

во, број 02-014-1-94-80/21 од 19.04.2021. 

године. 

16. Ова наредба ступа на снагу 

10.05.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-81/21 

Датум: 10.05.2021.  
_______________________________________________________ 

37. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

кона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 87. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17) и Закључка  о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, број 86-

1/21 од 19.05.2021. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона, Начелник општине 

доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 

 о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 
 

1. У  циљу   спречавања   ширења  
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вируса корона SARS-COV-2 и COVID-19 

болести на територији Републике Српске и 

заштите и спасавања становништва од 

20.05.2021. до 07.06.2021. године забра-

њује се: 

- сва јавна окупљања у групама ве-

ћим од 100 лица, 

- сва приватна окупљања у групама 

већим од 50 лица (свадбе,крштења, рође-

ндани, прославе и други породични 

скупови сличне природе)  

- организација и извођење музике 

уживо у затвореном дијелу угоститељског 

објекта  

2. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пери-

оду од 06:00 до 24:00 часа: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта за исхрану и пиће укључујући објекте 

који послују самостално или у оквиру 

других објеката у којима се обавља при-

вредна дјелатност (бензинске пумпне ста-

нице, објекти за смјештај и др.) 

-приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, то-

мболе и др.)  

3. Од 21.05.2021. године дозвољава 

се организација и извођење музике уживо 

угоститељским објектима за смјештај, 

исхрану и пиће у простору за услуживање 

на отвореном (љетна башта, тераса, врт), 

као и на отвореном простору уз строго 

придржавање мјера прописаних од стране 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Репу-

блике Српске“. 

4. Од 21.05.2021. године до 07.06. 

2021. године а изузетно од тачке 1., прве 

алинеје овог закључка, дозвољавају се та-

кмичарске активности спортских организа-

ција и спортиста уз присуство публике и уз 

строго придржавање мјера прописаних од 

стране ЈЗУ  „Института за јавно здравство      

Републике Српске“.  

5. Дозвољене активности из овог 

закључка спроводе се уз пуну одговорност 

организатора уз строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике Српске“.  

6. Обавезују се грађани да у затво-

реном простору носе заштитну маску (пре-

кривена уста, нос и брада), да се при-

државају заштитне мјере физичког  расто-

јања од два метра како у затвореном        

тако и на отвореном простору те да се 

придржавају упутстава „Института за ја-

вно здравство Републике Српске“ за бора-

вак у затвореном простору, у зависности 

од дјелатности која се обавља. 

7. Од обавезе ношења заштитне ма-

ске су изузета: 

1) дјеца млађа од седам година жи-

вота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку спо-

ртску и рекреативну активност у оквиру 

спортских објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати физи-

чко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се продајни објекти да 

одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 4. овог 

закључка са посебном пажњом на ограни-

чење броја лица у објекту у зависности од 

површине укупног простора објекта. 

10. Обавезују се правна лица, пре-

дузетници и физичка лица који у дире-

ктном контакту пружају услуге грађанима 

да: 

1) услуге пружају заштићени ма-

ском, 

2) обавезно спроводе мјере дези-

нфекције, 

3) обезбиједе маске грађанима који 

користе њихове услуге а немају их, 

4) придржавају се упутства“ Инсти-

тута за јавно здравство Републике Српске“ 

за организовање рада у зависности од дје-

латности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускра-

ћивања пружања услуге у случају непри-

државања мјера 

11. Од 10.05. до 24.05.2021. године 

у аутобусима којим се обавља превоз лица 

у друмском саобраћају попуњеност ауто-

буса не може бити већа од 50% од капа-

цитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста 

за сједење) 

12. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност дужни су да услове за 
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обављање дјелатности прилагоде мјерама 

прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

13. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

14. Субјекти који пружају услуге 

грађанима дужни су: 

- организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство 

Републике Српске“ 

 - на улазу у објекат поставити оба-

вјештење о укупном броју лица која могу 

боравити у односу на његову површину 

15. Републички органи управе, 

органи јединица локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овла-

штења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на следећи начин: 

-на улазу у службене просторије 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у просторијама орга-

на, 

-одржавати растојање у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз бла-

говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и мати-

чне службе у јединицима локалне само-

управе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа до-

вољну заштиту запосленом и кориснику. 

16. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Петро-

во, број 02-014-1-94-81/21 од 10.05.2021. 

године. 

17. Ова наредба ступа на снагу 

20.05.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-82/21 

Датум: 20.05.2021.  
_______________________________________________________ 

 

38. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130).,  како слиједи: 

1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 1.000,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 1.000,00 КМ, 

2. са конта 412900-Остали некла-

сификовани расходи 1.000,00 КМ 

на конто  413900-Расходи по основу 

затезних камата 1.000,00 КМ период април  

2021. 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: 02-014-1-107/21 

Датум: 10.05.2021.  
_______________________________________________________ 

39. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
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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: 

2. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 2.000,00 КМ 

 на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 2.000,00 КМ, период април  

2021. 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: 02-014-1-109/21 

Датум: 12.05.2021.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

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

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од  1.520,00 КМ, како 

слиједи: 

1. са конто 411100-Расходи за бруто 

плате 1.500,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 1.500,00 KM   

2. са конта 412900-Остали некласи-

фиковани расходи 20,00 КМ   

на  конто 413900-Расходи по основу 

затезних камата 20,00 КМ период  април  

2021. 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: 02-014-1-114/21 

Датум: 12.05.2021.  
_______________________________________________________ 

41. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

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

тском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

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

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

2.140,00 KM 

на конто 411414-Расходи за новчане 

помоћи у случају смрти ужег члана поро-

дице 2.140,00 КМ (организациони код 

00380130),  период  мај 2021. 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: 02-014-1-124/21 

Датум: 21.05.2021.  
_______________________________________________________ 

42. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

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

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 100,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 412900-Остали некласифи-

ковани расходи 100,00 КМ 

на конто 413900-Расходи по основу 

затезних камата 100,00 КМ, период мај  

2021. годину. 

 

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: 02-014-1-129/21 

Датум: 26.05.2021.  
_______________________________________________________ 

43. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

97/16), те члану  74. Статута општине Пе-

трово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за примопредају 

половног теретног моторног возила за 

прикупљање и одвоз кабастог  

комуналног отпада 

 

I 

Именује се Комисија за примопре-

дају половног теретног специјалног мото-

рног возила за прикупљање и одвоз кому-

налног отпада у следећем саставу: 

1. Горан Михајловић, предсједник 

2. Бојан Марјановић, члан  

3. Драган Петковић, члан 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

извршe примопредају половног моторног 

возила за прикупљање и одвоз кабастог 

комуналног отпада, те да утврдe да ли 

карактеристике испорученог возила одго-

варају оним наведеним у понуди понуђача 

те карактеристикама наведеним у Уговору 

о набавци моторног возила за прикупљање 

и одвоз кабастог комуналног отпада број    

02-014-6-43/21 од 31.05.2021.године,  те да 

ли је возило исправно за употребу. 

 

III 

Примопредаја половног половног 

моторног возила за прикупљање и одвоз 

кабастог комуналног отпада  ће се извр-

шити 31.05.2021. године  у кругу ЈКП “Во-

да“ д.о.о. Петрово. 

         

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: 02-014-7-39/21 

Датум: 28.05.2021.  
_______________________________________________________ 

44. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

на 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 
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8/17), и Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде („Службени гласник општи-

не Петрово“, број 5/21)  Начелник општине 

Петрово доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за провјеру испу-

њености услова за кориштење подстица-

јних средстава у складу са одредбама 

„Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја  

за развој пољопривреде“  

 

I 

Именује се Комисија за давање 

стручног мишљења у поступку спровођења 

„Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде“ на подручју општине Петро-

во у саставу: 

1. Жељка Илић, дипл.инг.пољ.-

предсједник, 

2. Дарко Васић, дипл.инг.пољ. – 

члан, 

3. Душко Ђурић, др ветерине – 

члан. 

 

II 

 Задатак Комисије је да проучи За-

хтјев за остваривање права на новчане по-

дстицаје у пољопривреди, процијени осно-

ваност Захтјева и документације доста-

вљене уз Захтјев, те о томе сачини запи-

сник који ће бити основа за издавање Рје-

шења о одобравању новчаних подстица-

јних средстава за сваки захтјев поједи-

начно. 

 

III 

 Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавит ће се у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-16/21 

Датум: 28.04.2021.  
_______________________________________________________ 

45. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17) а у вези са чланом 9. Одлуке о при-

ступању споразуму градоначелника за кли-

му и енергију и изради акционог плана за 

одрживу енергију и борбу против клима-

тских промјена, број 01-022-31/21 од 19.04. 

2021. године, Начелник општине  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Овим Рјешењем именује се 

савјетодавна група за одрживу енергију и 

борбу против климатских промјена у 

саставу: 

1. Зоран Васић, ОШ „Свети Сава“ 

Какмуж – члан групе 

2. Бојана Ђурић, ОШ „Вук Кара-

џић“ Петрово – члан групе 

3. Душан Цвијановић, СШЦ „Пе-

трово“ Петрово – члан групе 

4. Дејан Благојевић, ЈЗУ Дом здра-

вља „Озрен“ Петрово – члан групе 

5. Дејан Јеремић, Полицијска ста-

ница Петрово – члан групе 

6. Мира Максимовић, КТСЦ Петро-

во – члан групе 

 

II 

 Савјетодавна група за одрживу 

енергију и борбу против климатских 

промјена ће учествовати, заједно са тимом 

за израду Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских 

промјена (СЕЦАП), у изради истог. 

Учешћем Савјетоддавне групе у процесу 

израде СЕЦАП-а омогућава се увид 

јавности у све елементе СЕЦАП-а, 

обзиром да чланови Савјетодавне групе 

представљају релевентне актере 

друштвених и развојних процеса на 

подсучју општине/града. 

 

II 

 Задаци Савјетодавне групе за 

одрживу енергију и борбу против клима-

тских промјена из тачке I овог Рјешења су 

слиједећи: 

 Да скупи релевантне улазне 

информације и податке и подијели знање 

са тимом за израду Акционог плана за 

одрживу енергију и борбу против 

климатских промјена. 

 



Страна 61 - Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 01.06.2021. године 
 

- Да учествује у дефинисању визије 

и плана, и у њих угради своје погледе о 

будућности општине/града. 

- Да учествује у изради плана. Да 

прикупи улазне податке и да тиму за 

израду Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских 

промјена достави повратне информације у 

процесу израде плана. 

 

III 

           Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-21/21 

Датум: 20.05.2021.  
_______________________________________________________ 

46. 
 

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
 

Просјечна нето плата (без функци-

онера) исплаћена у 2020. години износи 

943,72 КМ. 

Просјечна нето плата (са функци-

онерима) исплаћена у 2020. години износи 

1.066,30 КМ. 

Просјечне  плате  исплаћене у 

Општинској управи 2020. години које ће се 

користити за исплату накнада у 2021. 

години по Појединачном колективном уго-

вору Општинске управе општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 11/17 и 18/20) : 

1. Просјечна нето плата исплаћена у 

Општинској управи у 2020.години износи 

943,72 КМ, 

2. Последња просјечна нето плата 

исплаћена у Општинској управи у 2020. 

години износи 959,77 КМ, 

3. Двије последње просјечне нето 

плате исплаћене у Општинској управи  у 

2020. години износе 974,20 КМ, 

4. Три последње просјечне нето 

плате исплаћене у Општинској управи  у 

2020. години износе 979,01 КМ. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-132/21 

Датум: 21.05.2021.  
_______________________________________________________ 

 

47. 

На основу члана 69. став (1)  тачка 

а), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a у 

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Зако-

на о локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

радова  путем  конкурентског захтијева: 

„Текуђе одржавање локалних путева на 

територији општине Петрово за 2021. 

годину“ број 02-014-7-22/21 од 04.05. 

2021.године, понуђачу под називом  

„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток. 

 

Члан 1. 

Обавјештење број 873-7-3-12-3-6/21 

од 04.05.2021. године о јавној набавци ра-

дова путем конкурентског захтијева: „Те-

куђе одржавање локалних путева на тери-

торији општине Петрово за 2021. годину“ 

број 02-014-7-22/21 од 04.05.2021. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке радова пу-

тем конкурентског захтијева: „Текуђе одр-

жавање локалних путева на територији 

општине Петрово за 2021. годину“ број 02-

014-7-22/21 од 04.05.2021. године, приспје-

лa je 1 (једна) благовременa понудa. 

 

Члан 3. 

„Риал Шпед“ д.о.о. Добој Исток, 

изабран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке радова путем радова 

конкурентског захтијева: „Текуђе одржава-

ње локалних путева на територији општи-

не Петрово за 2021. годину“ број 02-014-7-

22/21 од 04.05.2021. године. 

 

Члан 5. 

Уговор о јавној набавци радова пу-

тем „Текуђе одржавање локалних путева 

на територији општине Петрово за 2021. 

годину“, закључиће се најкасније 10 дана 

након што је понуђач обавјештен  о избору 

најповољније понуђача. 
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Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .    
 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке роба 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,  Ко-

мисија  за јавне набавке Општинске управе 

општине  Петрово. Након пријема и оцјене 

понуда, Комисија је констатовала да је (1) 

једна благовремено пристигла понуда при-

хватљива. Имајући у виду да је у пре-

дметном поступку јавне набавке благовре-

мено пристигла само једна понуда, а у 

складу са чланом 3. став (3) Правилника о 

условима и начину кориштења е-аукције 

(„Службени гласник БиХ“ број 66/16) е-

аукција која је била предвиђена тендер-

ском документацијом у предметном по-

тупку јавне набавке роба није заказана, јер 

нису биле испуњене законске претпо-

ставке. Комисија је упутила препоруку На-

челнику општине Петрово, да се као најпо-

вољнији понуђач у поступку јавне набавке 

радова путем конкурентског захтијева: 

„Текуђе одржавање локалних путева на 

територији општине Петрово за 2021. го-

дину“ број 02-014-7-22/21 од 04.05.2021. 

године изабере „Риал Шпед“ д.о.о. Добој 

Исток. На основу члана 69. став (1)  тачка 

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

члана 89. 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 инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14) или подза-

конских аката донесених на основу њега 

има право уложити жалбу на поступак, 

сходно члану 97. Закона о јавним набавка-

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

У складу са чланом 99. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14), Жалба се подноси  Уговорном орга-

ну као првостепеној инстанци у жалбеном 

поступку у писаној форми директно, еле-

ктронским путем, ако је електронско сре-

дство дефинисано као начин комуникације 

у тендерској документацији, или препору-

ченом поштанском пошиљком. Жалба се 

подноси у довољном броју примерака, а 

који не може бити мањи од три, како би 

могла бити уручена квалификованом ка-

ндидату или изабраном пону-ђачу, као и 

другим странкама у поступку. У случају 

директне предаје жалбе, Угово-рни орган 

је дужан да изда жалиоцу по-тврду о вре-

мену пријема жалбе. Жалба се изјављује  у 

року од 10 (десет) дана, од дана када је 

подносилац жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача, 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: 02-014-7-33/21 

Датум: 18.05.2021.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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