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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број:  9                        Петрово,  12.07.2021. године          Година: XXIX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 

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

са чланом 48. став 1. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 

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

тачка 4. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/17), Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 09.07.2021. године 

донијела је 
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О 

ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

31.03.2021. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

Усваја се извјештај о извршењу бу-

џета општине Петрово за период 01.01. до 

31.03.2021. године са прегледом  планира-

них и остварених буџетских средстава и 

издатака са процентом остварења приказа-

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

147/21 oд  17.06.2021. године, који је саста-

вни дио ове одлуке. 
  

Члан 2. 

Стање буџета Општине за период из 

члана 1. ове одлуке износи: 

А - Укупна буџетска средства и 

примици                                 712.021,00 КМ 

Б - Укупна буџетска потрошња  

750.373,00 КМ 

Ц – Мањак прихода у односу на ра-

сходе (дефицит)                       38.352,00 КМ  
 

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: 01-022-61/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

 

2. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19. и 61/21.), члана 7. став 3. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 54/19), и члана 38. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 8/17), уз сагласност  Репу-

бличког секретаријата за расељена лица и 

миграције број: 26.05-07-1024-40/19 oд 

15.06.2021. године, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 09.07. 

2021. године, доноси  
      

О Д Л У К У 

O ФОНДУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 
 

I 

 Овом одлуком утврђује се број ра-

сположивих и потребних стамбених једи-

ница  за категорије корисника социјалног 

становања који испуњавају услове утвр-

ђене Законом о социјалном становању Ре-

публике Српске, као и право власништва и 

располагања фондом стамбених јединица 

социјалног становања на подручју општи-

не Петрово (у даљем тексту: општина) 
 

II 

 Стамбеним збрињавањем, у смислу 

ове одлуке, сматра се становање одређеног 

стандарда које се уз подршку јавног се-

ктора обезбјеђује свим физичким лицима 

која из различитих, а првенствено еконо-

мских, социјалних и здравствених разлога 

нису у могућности да самостално ријеше 

стамбено питање на тржишту, као и ли-

цима са дефицитарним занимањима, те ли-

ца која су остала без стамбене јединице 

усљед више силе. 

 Становање одређеног стандарда се 

заснива на начелима: економске досту-

пности, правне сигурности, приступачно-

сти, заштите општег интереса, трајности и 

одрживости објеката, енергетске ефика-

сности, заштите здравља и животне сре-
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дине и заштите од пожара и експлозивних 

материја. 

 Изузетно стамбено збрињавање вр-

ши се у складу са  захтјевима донатора или 

кредитора који су обезбиједили финанси-

јска средства за ове намјене. 

 Социјално становање у смислу ста-

мбеног збрињавања подразумијева обезбје-

ђивање становања по цијени испод тржи-

шне цијене за породична домаћинства која 

не могу себи приуштити становање по тр-

жишним условима. 

 Евиденцију стамбених јединица со-

цијалног становања у Општини води Oдје-

љење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 
 

III 

 Фонд стамбених јединица соција-

лног становања чине стамбене јединице 

чија средства за изградњу се обезбјеђују из 

буџета Републике Српске, буџета Општи-

не, кроз пројекте са домаћим или међу-

народним институција, из донаторских 

средстава, кредитних средстава, средстава 

јавно-приватног партнерства у складу са 

одредбама прописа којима је регулисано 

јавно-приватно партнерство у Републици 

Српској, грантова и других извора. 

 Стамбене јединице социјалног 

становања обезбјеђују се на постојећим 

урбаним подручјима и то: изградњом но-

вих стамбених објеката, преуређењем по-

стојећих објеката који немају оправданост 

досадашњег кориштења, адаптацијом по-

стојећих слабо опремљених стамбених 

јединица или простора, повећањем броја 

стамбених јединица доградњом или надо-

градњом постојећих објеката, или на други 

начин, за који Општина сматра да могу 

служити у сврху социјалног становања. 
 

IV 

 Општина тренутно не располаже са 

стамбеним јединицама које би ушле у 

фонд стамбених јединица социјалног ста-

новања општине. 

 Потребан број стамбених јединица 

за категорије корисника социјалног ста-

новања који испуњавају услове утврђене 

Законом о социјалном становање на по-

дручју општине износи цца 20 стамбених 

јединица, те се овај фонд може повећати о 

чему Скупштина општине доноси одлуку у  

складу са локалном стратегијом Општине, 

а располагање се врши према одредбама 

ове oдлуке и у складу са Законом о со-

цијалном становању Републике Српске.  

 

V 

 Носилац реализације социјалног 

становања у складу са овом oдлуком је 

Општина, која на свом подручју располаже 

стамбеним јединицама социјалног стано-

вања, на начин да их може дати у не-

профитни закуп на одређено вријеме, уз 

сигурност кориштења, док трају потребе за 

стамбеним збрињавањем корисника и која 

уређује систем социјалног становања уз 

обезбјеђивање просторних и урбанисти-

чких услова за развој социјалног стано-

вања. 

 Стамбене јединице социјалног ста-

новања изграђене на подручју Општине су 

власништво Општине.  

 Стамбене јединице социјалног ста-

новања на подручју Општине не могу се 

отуђивати нити стављати под хипотеку. 

 Општина као власник има обавезу 

да поднесе захтјев за упис у јавни регистар 

у складу са законом у року од три мјесеца 

по добијању употребне дозволе објеката 

социјалног становања, да у складу са 

Правилником о поступку додјеле стамбе-

них јединица додијели ове стамбене је-

динице у непрофитни закуп на кориштење, 

да у складу са Правилником о начину 

управљања и одржавања води рачуна о 

објектима социјалног становања, да обе-

збјеђује сигурно и неометано коришћење 

стамбених јединица, чува употребну и 

тржишну вриједност стамбених јединица, 

те врши контролу кориштења и успостави 

евиденције о закљученим уговорима о за-

купу, те предузме и друге мјере с циљем 

домаћинског управљања стамбеним једи-

ницама. 

 Ради обједињавања евиденција о 

фонду стамбених јединица социјалног ста-

новања у Републици Српској, Општина, 

као власник, једном годишње је дужна да 

достави Републичком секретаријату за 

расељена лица и миграције, који је на-

длежан да води центарлни регистар ста-

мбених јединица, све евиденције и про-

мјене стамбених јединица и закључених 

уговора о закупу. 
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VI 

 Величина стамбене јединице која се 

додјељује на коришћење мора 

задовољавати техничке стандарде у односу 

на број чланова породичног домаћинства, с 

тим да додијељени стан на кориштење не 

може бити већи од 81m
2
. 

 Технички стандарди приликом 

изградње објеката морају задовољавати 

норме које су прописане одговарајућим 

одредбама прописа којим се уређује област 

грађења у Републици Српској. 
 

VII 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине  Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-64/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19. и 61/21), члана 17. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 54/19), и члана 38. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 8/17), уз сагласност  Репу-

бличког секретаријата за расељена лица и 

миграције број: 26.05-07-1024-40/19 oд 

15.06.2021. године, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 09.07. 

2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА 

КОРИШТЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА  

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА  
 

I 

Овом одлуком утврђује се висина 

закупнине кориснику са којим је закључен 

уговор о закупу кориштења стамбене једи-

нице социјалног становања, која се кори-

сти у сврху одрживог управљања и одр-

жавања стамбених јединица социјалног 

становања. 

За кориштење закупљене стамбене 

јединице закупац плаћа закуподавцу ста-

мбене јединице закупнину, под условима и 

на начин одређен уговором о закупу, а у 

складу са одредбама ове одлуке. 

Закупнина за стамбене јединице 

социјалног становања је непрофитна и 

користи се у сврху одрживог управљања и 

одржавања стамбених јединица социјалног 

становања. 
 

II 

Закупнина се одређује на основу 

обрачуна свих стварних трошкова приба-

вљања и кориштења стамбене јединице, а 

обрачунава се у фиксном износу у конве-

ртибилним маркама (КМ) и плаћа се у 12 

једнаких мјесечних рата до 15. у мјесецу за 

претходни мјесец. 

Висина закупнине одређује се на 

основу аргументованих процијењених и 

претпостављених трошкова, те се код утвр-

ђивања висине закупнине узима се у обзир:  

-тип стамбене јединице,  

-зона стамбене јединице, 

-коефицијент погодности, 

             -трошкови осигурања од основних 

ризика, 

-трошкови амортизације, 

-трошкови управљања, одржавања 

заједничких дијелова зграде, инвестиционо 

одржавање, 

      - осигурање и ризик наплате. 

Висину закупнине утврђује рје-

шењем Начелник општине Петрово, у 

складу са овом одлуком и то у распону од 

1,00КМ/m
2
 до 1,20КМ/m

2
 површине ста-

мбене јединице. 
 

III 

Трошкови комуналних услуга, као 

трошкови становања, не улазе у цијену 

закупнине.  

Трошкови закупнине се могу субве-

нционисати, што је регулисано Одлуком о 

поступку субвенционисања закупнине. 

IV 

  Закупнина се уплаћује на посебан 

рачун који ће се отворити за те намјене у 

буџету Општине. 

Средства прикупљена од закупнине 

се распоређују према Акционом плану који 

Начелник општине Петрово на приједлог 

Одјељења за просторно уређење и ста-

мбено-комуналне послове, доноси једном 

годишње, након доношења Стратегије 

социјалног становања општине а служиће  
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у спровођењу исте. 

Општина води евиденцију о прику-

пљеним средствима и ова средства упла-

ћена на посебан рачун се преносе из 

године у годину. 

Општина се обавезује да сноси тро-

шкове одржавања заједничких дијелова и 

уређаја на згради и инвестиционо одржава 

станове из прикупљене закупнине. 

Уколико се због измјене тржишних 

услова стекну услови за одређивање не-

профитне закупнине и промијени њен 

износ, закупац је дужан да плаћа про-

мијењени износ закупнине уз обавезно 

потписивање одговарајућег анекса уговора 

о закупу, а на основу измјене Одлуке о 

висини закупнине, уз претходно приба-

вљену сагласност Републичког секретари-

јата за расељена лица и миграције Репу-

блике Српске. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Петрово" 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-65/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19. и 61/21), члана 18. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 54/19), и члана 38. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број: 8/17), уз сагласност  Републи-

чког секретаријата за расељена лица и 

миграције број: 26.05-07-1024-40/19 oд 

15.06.2021. године, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 09.07. 

2021. године, доноси  
      

О Д Л У К У 

О ПОСТУПКУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА 

ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАМБЕНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ СОЦИЈАЛНОГ 

СТАНОВАЊА  

I 

Овом oдлуком утврђује се поступак  

остваривања права на субвенцију заку-

пнине, потребна документација за оствари-

вање права на субвенцију закупнине, кори-

сници стамбених јединица социјалног ста-

новања у општини који имају право на 

субвенцију закупнине, висина стопе субве-

нције закупнине по категоријама кори-

сника, као и извори финансирања кори-

сника тих права. 

Поступак испуњености општих и 

посебних услова прописан је Правилником 

о поступку додјеле стамбених јединица со-

цијалног становања, док је висина заку-

пнине утврђена Одлуком о висини заку-

пнине, чији се трошкови могу субвенци-

онисати. 

II 

Поступак за остваривање права на 

субвенцију закупнине и других трошкова 

становања покреће закупац или надлежни 

орган по сужбеној дужности, подношењем 

захтјева Одјељењу за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове уз доста-

вљање доказа потребних за остваривање 

ових права: 

- одмах по објави коначне ранг ли-

сте за додјелу стамбених јединица из 

фонда социјалног становања на кориште-

ње/закуп, 

- након што почне тећи уговорни 

однос, 

- уколико се промијене чињенице и 

околности који могу бити основ за оства-

ривање права на субвенционисање. 

Захтјев за остваривање права на су-

бвенцију закупнине доставља се на  обра-

сцу који издаје општинска управа, а обра-

зац захтјева треба да садржи: рубрике за 

основне личне податке, податке који се 

односе на тренутне услове становања, број 

чланова домаћинства, величину стамбене 

јединице, висину закупнине и основ за 

остваривање права на субвенцију, те стале 

потребне информације. 

Образац захтјева за остваривање 

права на субвенцију је доступан на инфо 

пулту општинске управе, као и про-

сторијама Центра за социјални рад. 

Уз образац захтјева налази се и 

образац изјаве о истинитости података. 

Захтјев се путем писарнице подноси 

Одјељењу за просторно уређење и ста-

мбено-комуналне послове на прописаном 
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обрасцу, уз достављање доказа потребних 

за остваривање права на субвенционисање. 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове провођење 

поступка утврђивања права и одабира ко-

рисника субвенције дужно је провести у 

року од 30 дана од дана пријема компле-

тног захтјева. 

III 

Приликом разматрања захтјева и 

утврђивања права на субвенционисање за-

купнине, право на субвенцију закупа могу 

остварити корисници у стању социјалне 

потребе, који  немају никаква новчана при-

мања или им приходи не прелазе износ од 

20% просјечне нето плате запослених у 

Републици Српској за претходну годину по 

члану домаћинства и то: 

- стопа субвенције од 50% за заку-

пнину за рањиве категорије: расељена лица 

и избјеглице, демобилисани борци, ратни 

војни инвалиди од пете до десете кате-

горије, повратници по споразуму о реадми-

сији, жртве ратне тортуре, самохрани ро-

дитељи, породице са троје и више дјеце, 

млади без родитељског старања, 

- стопа субвенције  од  50% за заку-

пнину за младе брачне парове до 35 го-

дина, 

- стопа субвенције у пуном износу 

од 100% за закупнину за кориснике права 

која им припадају на основу закона којим 

се прописује социјална заштита, као што 

су: материјално необезбијеђена и за рад 

неспособна лица, лица са инвалидитетом, 

старија лица без породичног старања пре-

ко 65 година старости, жртве насиља у 

породици и друга лица у складу са зако-

ном. 

Под приходима се сматрају: плате и 

друга примања из радног односа, старосне, 

инвалидске и породичне пензије,  приходи 

од пољопривредне дјелатности (под 

приходом од пољопривредне дјелатности 

сматра се катастарски приход из претходне 

године који се дијели на 12 мјесеци са 

бројем чланова домаћинства), примања по 

прописима борачко-инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава рата, приходи 

остварени по основу привредне, услужне и 

друге дјелатности( приходи који се дијеле 

на 12 мјесеци са бројем чланова дома-

ћинства) и сл. 

IV 

За остваривање права на субвенцију 

закупа корисници који користе стамбене 

јединице социјалног становања  уз образац 

захтјева потребно је да доставе следећу 

документацију: 

- овјерена изјава корисника о исти-

нитости података, 

- статус расељеног лица, што се до-

казује увјерењем издатим од стране на-

длежног органа, 

- лице старије од 65 година, што се 

доказује изводом из матичне књиге ро-

ђених,  

- млади брачни парови до 35 го-

дина, што се доказује изводом из матичне 

књиге вјенчаних, 

- незапослено лице, што се доказује 

потврдом издатом од стране Завода за запо-

шљавање или увјерењем пореске службе 

да се неводи у евиденцији осигураних ли-

ца, 

- овјерена кућна листа, 

- доказ, потврда о укупним прихо-

дима, чија се висина укупних прихода до-

казује платном листом, последњим чеком 

од пензије, увјерењем надлежне пореске 

службе о висини примања или други 

извори прихода уколико их имају, који се 

могу тражити и службеним путем од 

стране надлежног органа, 

- демобилисани борци и ратни војни 

инвалиди прилажу рјешење надлежног ор-

гана о оствареном статусу и 

- доказ да укупан катастарски при-

ход по члану породице не прелази износ 

10% од просјечног катастарског прихода 

по једном хектару земљишта. 

V 

Висина субвенције утврђује се 

највише до висине закупа стамбене једи-

нице и то на период од 12 мјесеци, уз 

могућност продужења подношењем новог 

захтјева под једнаким условима, као и при-

ликом ранијег остваривања права.  

Након проведеног поступка наче-

лник Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове у складу са 

својим овлаштењима и овом одлуком до-

носи првостепено рјешење. 

 Против рјешења донесеног у првом 

степену странка има право жалбе у рокуод 

15 дана од дана пријема рјешења.  
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Жалба се предаје у два примјерка 

непосредно или путем поште органу који 

је донио првостепено рјешење, а иста се 

изјављује Начелнику општине Петрово као 

надлежном другостепеном органу. 

Рјешење донесено по жалби је ко-

начно и против истог се може покренути 

управни спор пред надлежним судом. 

VI 

 Право на субвенционисање заку-

пнине може се одобрити на период од 12 

мјесеци, уз могућност продужења уз по-

дношење новог захтјева на начин и под 

условима прописаним овом одлуком. 

Корисници права на субвенциони-

сање дужни су пријавити сваку околност 

која утиче на обим или престанак права на 

субвенционисање Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове у 

року од 15 дана од дана настанка околно-

сти. 

Начелник ће именовати комисију 

која ће једном годишње по службеној 

дужности покренути поступак ревизије 

права на субвенционисање закупнине и 

утврдити сваку околност која утиче на 

престанак и обим права на субвенцију. 

Уколико се у поступку утврди да је 

подносилац захтјева дао неистините по-

датке који су утицали на признавање или 

обим права, подносилац захтјева је дужан 

вратити износ који је остварио давањем 

неистинитих података. 

Жалба на ревизију подноси се Наче-

лнику општине Петрово у року од 15 дана 

од дана пријема рјешења. 

VII 

Средства ће се водити на посебном 

рачуну, односно на рачуну који ће се отво-

рити за те намјене у буџету општине, а 

обезбиједиће се из буџета општине.  

 
 

 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у " Службеном 

гласнику општине Петрово"  

 
 

 

 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-66/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

 

5. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16, 

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

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 8/17) и члана 

17. става 2. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гла-

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

2/17 и 6/19), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 05.07.2021.  го-

дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

БЕЗ НАКНАДЕ   
 

I 

Јавној предшколској установи „Ма-

јке Југовић“ Добој даје се на  коришћење 

пословни простор у Улици „Озренских 

одреда“, број 60 у дијелу приземља ста-

мбено пословне зграде „А2“, изграђеној на 

к.ч. број 3824/7 к.о. Петрово, површине 

165,83m
2 

, власништво општине Петрово
 
 а 

ради оснивања посебне организационе је-

динице Дјечији вртић. 
 

II 

Пословни простор из тачке I. ове  

Одлуке, даје се на коришћење без накнаде 

на период од 10 (десет) година. 
 

III 

 Јавна предшколска установа 

„Мајке Југовић“ Добој сносит ће трошкове 

комуналних услуга као и друге трошкове 

који настану коришћењем пословног 

простора из тачке I. ове одлуке. 
 

IV 

На основу ове Одлуке општина Пе-

трово и град Добој као оснивач Јавне пре-

дшколске установе „Мајке Југовић“ Добој 

формират ће заједничку комисију која има 

задатак да изради приједлог споразума за 

успостављање сарадње ради оснивања 

организационе јединице Дјечији вртић и 

приједлоге аката посредством којих ће се 

сарадња остварити. 

На приједлог споразума за успо-

стављање сарадње сагласност дају ску-

пштине јединица локалне самоуправе. 
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V 

Одлука ступа на снагу осмог  дана 

од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-67/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16, 

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

Статута Општине Петрово (''Службени 

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

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 09.07.2021. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА 
 

Члан 1. 

            Преноси се право власништва над 

следећим теретним моторним возилом: 

            Врста возила: N3 Теретно возило, 

            Марка возила:  

DAIMLERCHRYSLER, 

            Тип:                                          952.18, 

            Број мотора:           54192400098309, 

            Број шасије:  

WDB99521821K427576, 

            Облик каросерије:  

САМОИСТОВАРАЧ/КИПЕР, 

            Година производње:                   1999 

            Врста мотора:                           дизел, 

            Снага мотора у KW:                    290, 

            Радни обујам мотора у цм
3
:    11946, 

            Боја:                              наранџаста, 

са Општине Петрово на Јавно комунално 

предузеће ''Вода'' д.о.о. Петрово. 
 

Члан 2. 

            Право власништва над моторним 

возилом из члана 1. ове одлуке преноси се 

без накнаде. 
 

Члан 3. 

            Вриједност моторног возила је 

75.599,55 КМ са ПДВ-ом, словим (Седа-

мдесетпетхиљадапетстодеведесетдевет и 

55/100 КМ). 
 

 

Члан 4. 

            За реализацију ове одлуке задужује 

се Општинска управа Општине Петрово. 
 

Члан 5. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-68/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16, 

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

Статута Општине Петрово (''Службени 

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

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 09.07.2021. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

РАСХОДОВАЊЕ И ПРОДАЈУ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

            Даје се сагласност ЈКП ''Вода'' д.о.о. 

Петрово, да у своје име и за свој рачун 

изврши расходовање и продају следећих 

рабљених транспортних средстава ван 

употребе: 
 

 

 

Ред. 

број 

Назив 

транспортног 

средства 

                                    

Јед.мјере 

                                  

                    

Стање 

 1.  ФАП  1314 

цистерна 

 ком.  1. 

 2.  Приколица 

ватрогасна 

 ком.  1. 

 3.  ТАМ 110 са 

церадом 

 ком.  1. 

 4.  ТАМ 110 без 

цераде 

 ком.  1. 

 5.  ТАМ 110 ауто 

везе 

 ком.  1. 

 6.  ТАМ 150  ком.  1. 

 7.  ТАМ 150 Т11 

АБХО 

 ком.  1. 

 8. ТАМ 150 Т11 

радионица 

 ком.  1. 
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 9. ТАМ 5500 

цистерна М68 

 ком.  1. 

10. Аутомобил 

ФАП 1314 

 ком.  1. 

11. Радионица 

ФАП 1314 

 ком.  1. 

 

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: 01-022-69/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 134. став 2. тачка 4. 

Закона о основном васпитању и образо-

вању (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број: 44/17,31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) 

и чланом 5. Правилника о раду и поступку 

избора и разрјешења школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 28/18), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 09.07.2021. го-

дине, утврдила је  сљедећи  

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

кандидата за  члана Школског одбора 

О.Ш. Вук Караџић'' Петрово 

 

            За члана Школског одбора Основне 

школе ''Вук Караџић'' Петрово, испред  

општине Петрово као јединице локалне 

самоуправе предлаже  се: 

1. Шешлак Анђелко из Петрова-

Општина Петрово. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

            Законом о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 

63/20) у члану 134. став 2. прописано је да 

школски одбор  школе има седам чланова, 

које за јавне школе у име оснивача именује 

Министарство, од којих једног члана на 

приједлог јединице локалне самоуправе. 

Правилником о раду и поступку 

избора и разрјешења чланова школског 

одбора („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 28/18), у члану 5. прописано 

је да избор једног члана школског одбора у 

име јединице локалне самоуправе врши 

скупштина јединице локалне самоуправе, 

док је у члану 6. тог подзаконског прописа 

прописано да члан школског одбора кога у 

име јединице локалне самоуправе изабере 

скупштина јединице локалне самоуправе 

може бити лице које има пребивалиште на 

подручју те јединице локалне самоуправе. 

Истим подзаконским прописом у 

члану 11. прописано је да члан школског 

одбора не може бити лице чији би избор 

био у супротности са прописима о 

спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике. 

Законом о основном васпитању и 

образовању, у члану 134 став 8. прописано 

је да члан школског одбора може бити 

лице са најмање средњом стручном 

спремом.  

Истим чланом у ставу 10. тог за-

конског прописа прописано је да чланови 

школског одбора не могу бити лица која у 

истој школи обављају послове: 

1) директора, 

2) помоћника директора, 

3) секретара и 

4) рачуновође. 

Како Шешлак Анђелко из Петрова 

има пребивалиште на подручју Општине 

Петрово, по занимању је аутомеханичар-

мајстор и има V. степен стручне спреме, 

није запослен у ОШ. ''Вук Караџић'' 

Петрово, нити у тој школи обавља дужност 

из члана 134. став 10. Закона о основном 

васпитању и образовању а његов  избор не 

би био у супротности са  Законом о спре-

чавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 73/08,52/14), цијене-

ћи стручну спрему и искуство именованог, 

одлучено је као у тачки 1. овог приједлога. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-70/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 127. став 2. тачка 4. 
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Закона о средњем образовању и васпитању 

(''Службени гласник Републике Српскед'' 

број: 41/18, 35/20, 92/20 ) и чланом 5. Пра-

вилника о раду и поступку избора и ра-

зрјешења чланова школског одбора („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

73/19), Скупштина општине Петрово, на 

сједници одржаној дана 09.07.2021. годи-

не, утврдила је  сљедећи  

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

кандидата за  члана Школског одбора 

СШЦ. ''Петрово'' Петрово 

 

За члана Школског одбора Средњо-

школског центра ''Петрово'' Петрово, ис-

пред  општине Петрово као јединице лока-

лне самоуправе предлаже  се: 

          1. Деспотовић Душко  из Порјечине, 

Општина Петрово. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

            Законом о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/18, 35/20, 92/20 ) у члану 

127. став 2. прописано је да школски одбор 

средње школе има седам чланова, које за 

јавне школе у име оснивача именује Мини-

старство, од којих једног члана на прије-

длог јединице локалне самоупаве. 

           Правилником о раду и поступку 

избора и разрјешења чланова школског 

одбора („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број 73/19) у члану 5. прописано је 

да избор једног члана  школског одбора у 

име јединице локалне самоуправе, врши 

скупштина једфинице локалне самоуправе, 

док је у члану 6. истог подзаконског про-

писа прописано да члан школског одбора 

којег у име јединице локалне самоуправе 

изабере скупштина јединице локалне само-

управе, може бити лице које има преби-

валиште на подручју те јединице локалне 

самоуправе.           

            Законом о средњем образовању и 

васпитању, у члану 127. став 9. прописано 

је да члан школског одбора може бити ли-

це са најмање средњом стручном спремом, 

а у ставу 9. истог члана тог подзаконског 

акта прописано је да чланови школског 

одбора не могу бити лица која у школама 

обављају послове: 

1) директора, 

2) помоћника директора, 

3) секретара , 

4) рачуновође. 

Како кандидат Деспотовић Душко 

из Порјечине има пребивалиште на по-

дручју Општине Петрово, посједује сре-

дњу стручну спрему, у СШЦ ''Петрово'' 

Петрово не обавља дужност из члана 127 

став 9. Закона о средњем образовању и 

васпитању, нити је запослен у тој школи, а 

његов избор не би био у супротности са  

Законом о спречавању сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број 

73/08, 52/14), па цијенећи стручну спрему 

и искуство одлучено је као у тачки 1. овог 

приједлога. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-71/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гла-

сник Републике Српске“, број: 68/07, 

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

старским, владиним и другим именова-

њима Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“, број: 25/03 и 

41/03), члана 73. став 2. Закона о здра-

вственој заштити („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број: 106/09 и 44/15) и 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово'' број: 8/17), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 09.07. 

2021. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

            Скупштина општине Петрово ра-

списује јавни конкурс за избор и имено-

вање директора ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ 

Петрово. 
 

Члан 2. 

            Општи услови за избор и именова-

ње из  члана 1. ове одлуке прописани су 
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Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 25/03 и 41/03). 

            Посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање из члана 1. ове одлуке 

прописани су у члану 20. Статута ЈЗУ Дом 

здравља „Озрен“ Петрово, број: 31/14 од 

03.02.2014. године. 
             

Члан 3. 

            Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на период од четири године. 
 

Члан 4. 

            Јавни конкурс из члана 1. ове одлу-

ке биће објављен у ''Службеном гласнику 

Републике Српске '' и  једном од дневних 

листова доступних широј јавности. 

 

Члан 5. 

            Јавни конкурс остаје отворен 15 

дана од дана последњег објављивања у 

јавним гласилима из члана  4. ове одлуке.  

 

Члан 6. 

            Поступак избора, преглед приспје-

лих пријава на конкурс и предлагање листе 

са ужим избором најбољих кандидата у 

складу са  законом, спроводи Комисија за 

избор и именовање директора ЈЗУ Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово. 

 

Члан 7. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана  доношења, а биће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“.            
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-72/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члан 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 75/04 и 78/11), а у вези 

са чланом 8. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 25/03 и 43/03) и члана 37. 

став 2. Статута ЈКП „Вода“ д.о.о Петрово  

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број: 7/18), Скупштина општине Петрово у 

улози Скупштине Јавног комуналног пре-

дузећа „Вода“  д.о.о. Петрово, на сједници 

одржаној дана 09.07.2021. године донијела 

је 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И РАСПИ-

СИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП  

„ВОДА“ д.о.о ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Расписује се јавни конкурс за избор 

и именовање чланова Надзорног одбора 

ЈКП „Вода“ д.о.о. Петрово. 

            Надзорни одбор из става 1. овог 

члана састоји се од три члана. 

            Избор и именовање на позицију из 

става 1. овог члана врши се на период од 

четири године. 

 

Члан 2. 

Конкурс о упражњеним позицијама 

иу члана 1. ове одлуке  садржаваће опште 

услове прописане Законом о министар-

ским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 25/03 и 43/03) и 

посебне услове из члана 3. ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 Поред општих услова прописаних 

законом, кандидат за члана надзорног 

одбора мора да испуњава и следеће по-

себне услове: 

- да има најмање средњу стручну 

спрему, друштвеног или техничког смјера, 

стечену четворогодишњим школовањем, 

вишу стручну спрему или високу стручну 

спрему или еквивалент од најмање 180 

ECTS бодова, 

- радно искуство од најмање три 

године у струци са високом и вишом 

стручном спремом, односно пет година са 

средњом спремом, 

- да познаје област пословања и 

дјелатности којом се предузеће бави, 

- да зна права и обавезе надзорног 

одбора, 

- да има способност и знање за 

управљање финансијским и људским ре-

сурсима.  
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Члан 4. 

Конкурс о упражњеним позицијама 

из члана 1. ове одлуке биће објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ 

и дневном листу доступном најширој ја-

вности, са роком пријаве од 15 дана, ра-

чунајући од дана објављивања у сваком од 

наведених гласила појединачно.  
 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-73/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. став 2. т. 33. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 68/07, 109/12, 

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

вственој заштити (''Службени гласник Ре-

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

38. став 2. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број: 8/17), уз сагласност Министарства 

здравља и социјалне заштите, број: 11/04-

111-65/21 од 21.06.2021. године, Скупшти-

на општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 09.07.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА 

''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 

            1. Др ЗДРАВКО СТАНИЋ спец.по-

род. медицине из Добоја разрјешава се ду-

жности директора ЈЗУ. Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, прије истека периода на 

који је именован. 
 

            2. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

Образложење: 

Комисија за избор и именовање, 

награде и признања Скупштине Општине 

Петрово, утврдила је и Скупштини Општи-

не Петрово поднијела приједлог за ра-

зрјешење др Станић Здравка спец.пор. 

медицине из Добоја дужности директора 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово, број: 

01-013.3-8/21 од 18.06.2021 године. 

            Комисија за избор и именовање, 

награде и признања у образложењу при-

једлога за разрјешење директора ове уста-

нове изражава забринутост за функци-

онисање и опстанак установе из разлога 

што установа послује са губитком непре-

кидно од 2011 па закључно са 2020 посло-

вном годином у ком периоду је остварен 

губитак у пословању у износу од 2.157.394 

КМ. за што осговорним сматра органе 

установе. 

           У приједлогу за разрјешење Коми-

сија за избор, именовање, награде и при-

знања напомиње да дужност директора 

установе врши др Здравко Станић спец.по-

родичне медицине из Добоја, непрекидно 

почев од 03.10.2013 године и сада у другом 

мандату директора установе почев од 

24.02.2018. године, те да је установа за 

вријеме његовог обављања дужности ди-

ректора установе остварила кумулативни 

губитак у пословању у износу од 1.379.508 

КМ. 

            Као разлоге за разрјешење дужно-

сти директора комисија надаље наводи да 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово, Ску-

пштини Општине Петрово као оснивачу 

није доставио Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2019. годину, иако је 

то био дужан у смислу члана 19. став 1. 

тачка 3. Закопна о систему јавних служби, 

као ни Програм рада и финансијски план 

установе за 2020 годину. 

          Комисија за избор, именовање, на-

граде и признања надаље наводи да се 

пословање установе у претходном пери-

оду, са акцентом на 2019 годину, није у 

свему одвијало у складу са законским и 

другим прописима Републике Српске и 

БиХ, јер установа у 2019 години: није до-

нијела план јавних набавки, и нису про-

вођени поступци јавних набавки и закљу-

чивани уговори са добављачима за извр-

шене набавке медицинског материјала, го-

рива, угља, хтз. опреме, ауто-гума, услуга 

одржавања возила и осигурања имовине и 

радника у износу од 84.773 КМ, што није у 

складу са Законом о јавним набавкама. 
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            У приједлогу за разрјешење наводи 

се и то да установа није имала стратегију 

управљања ризицима, није имала дефини-

сане нормативе потрошње горива, није 

успоставила помоћну књигу сталних сре-

дстава, попис имовине није обављен у 

складу са подзаконским актом који уређује 

инвентарисање имовине и обавеза, није 

извршен попис туђе имовине (земљиште и 

амбуланте у Карановцу и Сочковцу), није 

извршен попис мјеница које су дате као 

средства обезбјеђења, нису у складу са за-

коном и другим прописима урађени и 

други послови ближе наведени у Извје-

штају о проведеној финансијској ревизији 

Јавне здравствене установе Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, за што је по мишљењу 

ове комисије одговоран директор установе, 

па Скупштини Општине Петрово као ор-

гану надлежном за именовање и разрје-

шење директора установе предлаже да др 

Станић Здравка спец.породичне медицине 

из Добоја разрјеши дужности директора 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово, на коју 

дужност је именован Одлуком о имено-

вању директора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен 

Петрово, број: 01-111-21/18 од 23. 02. 2018 

године. 

           Директор ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово др Здравко Станић, није Ску-

пштини општине Петрово доставио изја-

шњење о Приједлогу за разрјешење ду-

жности директора ЈЗУ Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, који му је лично уручен 

дана 18.06.2021 године, а о ком праву  из 

члана 226. став 2. Пословника Скупштине 

Општине Петрово-Пречишћени текст 

(''Службени гласник Општине Петрово'' 

број 8/21) је поучен актом секретара Ску-

пштине Општине Петрово број: 01-013.3-

1-6/21 од 18.06.2021 године. 

            У поступку  разматрања основа-

ности иницијативе, односно Приједлога за 

разрјешење дужности директора ЈЗУ Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово број: 01-013.3-

8/21 од 18.06.2021 године, констатовано је 

да је одлуком Скупштине Општине Пе-

трово, број: 01-111-2/18 од 23.02.2018. го-

дине др Здравко Станић спец. породичне 

медицине из Добоја именован за директора 

Јавне здравствене установе  Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, на временски период       

(мандат) од четири године, да је у складу 

са чланом 3. одлуке о именовању иста  сту-

пила на снагу наредног дана од дана до-

ношења па да мандат директора установе 

траје почев са 24.02.2018. године и завр-

шава се са 24.02.2022 године.              

            Скупштина Општине Петрово је 

имала у виду одредбу члана 66. алинеја 1. 

Пословника Скупштине Општине Пет-

рово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник Општине Петрово'' број 8/21) којим је 

прописано да Комисија за избор и име-

новање, награде и признања, утврђује при-

једлоге за избор, именовање и разрјешење 

из надлежности Скупштине, осим при-

једлога које утврђују други органи одре-

ђени Уставом, законом, Статутом и овим 

пословником, као и члан 226. став 1. истог 

општег акта, којим је прописано да ини-

цијативу, односно приједлог за утврђивање 

одговорности и покретање поступка смјене 

може покренути, односно поднијети Коми-

сија за избор, именовање, награде и при-

знања или 1/3 одборника, а у случајевима 

прописаним законом и начелник општине, 

па констатује да је приједлог поднесен од 

овлашћеног предлагача. 

           Надаље Скупштина општине је има-

ла у виду члан 39. став 2. тачка 33. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 97/16, 

36/19), којим је прописано да скупштина 

врши именовање и разрјешење управног 

одбора и директора установе чији је осни-

вач или суоснивач  јединица локалне са-

моуправе у складу са законом,  члан 73. 

став 2. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 106/09, 44/15), којим је прописано да 

управни одбор и директора  здравствене 

установе именује и разрјешава оснивач 

јавне здравствене установе у складу са 

законом и статутом, као и члан 19. став 2. 

Статута ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петро-

во, којим је прописано да директора Дома 

здравља именује и разрјешава оснивач у 

складу са законом након спроведеног по-

ступка јавне конкуренције и прибављеног 

мишљења министра здравља и социјалне 

заштите. 

            У поступку утврђивања чињени-

чног стања, Скупштина Општине Петрово 

извршила је увид у: Извјештај о раду и 

пословању ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Пе-

трово у 2020 години, број: 210/221 од 

19.05.2021 године, План рада ЈЗУ Дом  
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здравља ''Озрен'' Петрово за 2021 годину, 

број: 516/20 од 31.12.2020 године и Извје-

штај о проведеној финансијској ревизији 

Јавне здравствене установе Дом здравља 

''Озрен'' Петрово за период 01.01.-31.12. 

2019 године, број: РВ030-20 од 06.08.2020 

године.    

            Из Извјештаја о раду и пословању 

ЈЗУ Дом  здравља ''Озрен'' Петрово у 2020 

години, број: 210/221 од 19.05.2021 године, 

видљиво је да ова установа послује са 

губитком непрекидно од  2011 закључно са 

2020 пословном годином, да је у свакој 

години пословала са губитком и да је у том 

периоду остварила  губитак у укупном 

износу од 2.157.394 КМ, од чега само у 

2020 години губитак у износу од 

159.036,00 КМ. 

          Увидом у архиву Скупштине утврђе-

но је да  ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово 

за 2019 годину Скупштини Општине Пе-

трово као оснивачу, није доставио Извје-

штај о пословању и годишњи обрачун, 

иако је  то био дужан у складу са чланом 

19. став 1. тачка 3. Закона о систему јавних 

служби (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 68/2007, 109/2012 и 44/2016), 

па Скупштина Општине Петрово и није 

разматрама и усвојила извјештај о посло-

вању установе за ту пословну годину. Од 

стране ове установе Скупштини није до-

стављен програм рада и финансијски план 

установе за 2020 годину, што је установа 

била дужна урадити у складу са чланом 19. 

став 1. тачка 1. напријед наведеног зако-

нског прописа, па Скупштина  није ра-

зматрала и дала сагласност на овај доку-

мент. 

            Неподношење напријед наведених 

докумената оснивачу у супротности је и са 

чланом 29. став 2. Статута ЈЗУ Дом здра-

вља ''Озрен'' Петрово, којим је прописано 

да су директор и управни одбор дужни да 

оснивачу поднесу извјештај о раду једном 

годишње, а по захтјеву оснивача и чешће. 

            Увидом у Извјештај о проведеној 

финансијској ревизији Јавне здравствене 

установе Дом здравља ''Озрен'' Петрово за 

период 01.01.-31.12.2019. године, број: 

РВ030-20 од 06.08.2020 године, утврђено је 

да ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово, у 

2019 години: није донио план јавних на-

бавки, да нису провођени поступци јавних 

набавки и закључивани уговори са доба-

вљачима за извршене набавке: медици-

нског материјала, горива, угља, хтз опре-

ме, ауто-гума, услуга одржавања возила и 

осигурања имовине и радника, у износу од 

84.773 КМ, што није у складу са Законом о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14). 

            Поред предњих пропуста у раду 

установа у истом периоду: није имала 

стратегију управљања ризицима, није има-

ла дефинисане нормативе потрошње го-

рива, није успоставила помоћну књигу ста-

лних средстава, попис имовине није оба-

вљен у складу са подзаконским актом који 

уређује инвентарисање  имовине и обавеза, 

није извршен попис туђе имовине (земљи-

ште и амбуланте у Карановцу и Сочковцу), 

није извршен попис мјеница које су дате 

као средства обезбјеђења, нису у складу са 

законом и другим прописима урађени и 

други послови ближе наведени у Извје-

штају о проведеној финансијској ревизији 

Јавне здравствене установе Дом здравља 

''Озрен'' Петрово, а како је то и наведено у 

Приједлогу за разрјешење дужности дире-

ктора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен Петрово. 

            Скупштина Општине Петрово има-

ла је у виду: Одлуку о именовању вршиоца 

дужности директора ЈЗУ Дом здравља 

''Озрен'' Петрово број: 01-111-31/13 од 

02.10.2013. године, Одлуку о именовању 

директора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Пе-

трово број: 01-111-32/13 од 15.11.2013. го-

дине, те Одлуку о именовању директора 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово број: 

01-111-2/18 од 21.02.2018. године, из којих 

је видљиво да је др Здравко Станић спец. 

породичне медицине из Добоја непрекидно 

од 03.10.2013 године, као вршилац дужно-

сти директора установе до 16.11.2013, по-

том као директор установе до  23.02.2018 

године а потом од 24. 02.2018 године 

поново као директор установе у другом 

мандату, тако да је установа у вријеме у 

коме је др Здравка Станић обављао ду-

жност директора установе остварила куму-

лативни губитак у износу од 1.379.508 КМ 

а у садашњем мандату (2018 година – 2020 

година) губитак у износу од 701.806,00 

КМ. 

            У поступку утврђивања одговор-

ности директора Скупштина је имала у 

виду и члан 19. став 1. Статута ЈЗУ Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово, којим је пропи-
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сано да директор руководи Домом здра-

вља, представља и заступа Дом здравља, 

одговара за законитост рада Дома здравља 

и врши друга права и дужности у складу са 

законом и Статутом, као и члан 22. став 1. 

Статута, којим је прописано да директор за 

свој рад одговара оснивачу и управном 

одбору. 

            Скупштина је имала у виду и одре-

дбу члана 21. став 2. тачка под ђ) и е), која 

прописује да директор може бити разрје-

шен дужности и прије истека мандата у 

случајевима: ђ) не испуњерња обавеза у 

складу са важећим законима, е) ако осни-

вач не прихвати извјештај о раду. 

 Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 09.07.2021. године 

није прихватила Извјештај о раду и по-

словању ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петро-

во у 2020. години, број 210/21 од 19.05. 

2021. године, па су испуњени услови за 

разрјешење директора установе у складу са 

чланом 21. став 2. тачка под ђ) и тачка под 

е) Статута ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ 

Петрово. 

            Скупштина Општине Петрово има-

ла је у виду и одредбу члана 73. став 4. 

Закона о здравственој заштити, којим је 

прописано да се именовање и разрјешење 

директора јавне здравствене установе чији 

је оснивач јединица локалне самоуправе 

врши уз сагласност министра, на приједлог 

комисије за избор директора установе, па 

је поднеском предсједника Скупштине, 

број: 01-013.3-1-6/21 од 18.06.2021 године 

затражено изјашњење министарства о при-

једлогу за разрјешење директора установе. 

Министарство здравља и социјалне зашти-

те својим актом број: 11/04-111-65/21 од 

21.06.2021 године дало је сагласност за 

разрјешење др Станић Здравка спец.пор. 

медицине из Добоја дужности директора 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово. 

            Како је напријед наведеним чиње-

ницама непобитно утврђено да др Здравко 

Станић као директор ЈЗУ Дом здравља 

''Озрен'' Петрово није у свему испуњавао 

обавезе директора установе у складу са 

законом, другим прописима Републике 

Српске и Босне и Херцеговине и Статутом 

установе, то је одлучено као у тачки 1. 

диспозитива одлуке.                  

            ПРАВНА    ПОУКА:  Против  ове  

одлуке нама права жалбе али се може по-

кренути управни спор тужбом код Окру-

жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 

пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-38/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 39. став 2. тачка. 

33. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. За-

кона о систему јавних служби (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 68/07, 

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

здравственој заштити (''Службени гласник 

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

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 09.07.2021. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ ДИРЕКТОРА ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА 

''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 

1. Јеремић Дејан дипл.правник из 

Карановца именује се за вршиоца ду-

жности директора Јавне здравствене уста-

нове Дом здравља ''Озрен'' Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. диспо-

зитива одлуке врши се на период до 

именовања директора установе у поступку 

јавне конкуренције а највише на период од 

два мјесеца. 

3. Ова одлука ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења а биће 

објављена у ''Службеном гласнику општи-

не Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Прихваћањем Приједлога  за разрје-

шење дужности директора ЈЗУ Дом здра-

вља ''Озрен'' Петрово, који је Скупштини 

Општине Петрово поднијела Комисија за 

избор и именовање, награде и признања 

Скупштине Општине Петрово  дана 18.06. 

2021 године и  разрјешењем др Станић 

Здравка спец. пор. медицине из Добоја 

дужности директора ове здравствене уста-

нове од стране Скупштине Општине 

Петрово, указала се потреба за именова-
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њем вршиоца дужности директора уста-

нове. 

Поступајући у складу са чланом  66. 

алинеја 1. Пословника Скупштине Општи-

не Петрово- Пречишћени текст (''Слу-

жбени гласник Општине Петрово'' број: 

8/21), Комисија за избор, именовање, на-

граде и признања Скупштине Општине 

Петрово за вршиоца дужности директора 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово предло-

жила је Јеремић Дејана дипл.правника из 

Карановца. 

Како Јеремић Дејан испуњава све 

опште услове прописане законом и по-

себне услове прописане у члану 20. Ста-

тута ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово, а 

нема сметњи у смислу одредаба Закона о 

спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“ број 73/08 и 

52/14), то је одлучено као у тачки 1. диспо-

зитива одлуке. 

Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 41/03) у члану 4. прописано је да  

номинације/именовања на краћи период, 

на највише два (2) мјесеца и за који 

накнада за цијели период не износи више 

од пет хиљада (5.000,00) КМ нису обу-

ваћена одредбама овог закона, па је ваљало 

одлучити као у тачки 2. диспозитива 

одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може 

покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од 

дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-39/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), a у вези са чланом 9. Закона 

о министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 25/03 и 

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

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 8/17), Скупштина 

Општине Петрово, на сједници одржаној 

дана  09.07.2021.  године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ДОМ 

ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор и 

именовање: директора ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петрово, у саставу: 

1. Др Зоран Благојевић  из Карано-

вца, из реда лица са листе стручњака – пре-

дсједник, 

2. Мира Катанић из Петрова, из ре-

да службеника - члан, 

3.Зоран Стјепановић  из Петрова, из 

реда службеника - члан,  

4. Мирјана Арсенић из Петрова, из 

реда службеника - члан, 

5. др Драгана Петковић  из Какму-

жа, из реда лица са листе стручњака- члан. 
 

Члан 2. 

 Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да по истеку јавног конкурса за 

избор и именовање директора ЈЗУ Дом 

здравља „Озрен“ Петрово изврши контро-

лу благовремености и потпуности пријава 

поднесених на јавни конкурс, контролу 

испуњавања тражених општих и посебних 

услова, састави листу са ужим избором 

најбољих кандидата који испуњавају кри-

теријуме за именовање, изврши улазни 

интервју са кандидатима који уђу у ужи 

избор те на основу резултата интервјуа 

утврди редослед  кандидата и исти достави 

Скупштини општине Петрово на даље 

поступање. 
 

Члан 3. 

 Поступак из претходног  члана ове 

одлуке Комисија је дужна спровести у 

року од 15 дана од  дана истека јавног 

конкурса. 
 

Члан 4. 

Комисија из члана 1. ове одлуке је 

привремено радно тијело Скупштине 

општине и окончањем посла из члана 2. 

одлуке има се сматрати распуштеним. 
 

Члан 5. 

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

„Службеном гласнику општине Петрово.“ 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-40/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члан 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 75/04 и 78/11), а у вези 

са чланом 9. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 25/03 и 43/03), члана 27. став 

2. тачка 6. Статута ЈКП „Вода“ д.о.о Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број: 7/18), Скупштина општине 

Петрово у улози Скупштине Јавног кому-

налног предузећа „Вода“  д.о.о Петрово, на 

сједници одржаној дана 09.07.2021. године 

донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДА“ д.о.о 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор На-

дзорног одбора Јавног комуналног преду-

зећа „Вода“  д.о.о Петрово, у саставу: 

1. Мира Катанић из Петрова, из ре-

да службеника - предсједник, 

2. Зоран Стјепановић из Петрова, из 

реда службеника - члан, 

3. Јесенко Стјепановић из Петрова, 

са листе стручњака - члан. 

4. Младен Ристић из Какмужа, са 

листе стручњака - члан, 

5. Мирјана Арсенић из Петрова, из 

реда службеника -  члан. 

 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке, по 

истеку јавног конкурса за избор На-

дзорног одбора Јавног комуналног преду-

зећа „Вода“ д.о.о Петрово у складу са 

законом извршиће преглед свих пријава 

које буду благовремене и контролу испу-

њавања услова тражених јавним конку-

рсом.  

Комисија ће поштујући принципе 

законитости, квалитета, независне провје-

ре, одговорности, транспарентности и 

утврђених критеријума за именовање, са-

ставити листу са ужим избором најбољих 

кандидата и са њима обавити улази инте-

рвју, те на основу резултата интервјуа 

утврдити редослијед кандидата за оглаше-

ну позицију и исти доставити Скупштини 

предузећа на даље поступање. 

 

Члан 3. 

 Поступак из члана 2. ове одлуке 

Комисија ће спровести у року од 15 дана 

од дана истека рока за пријаву кандидата. 

 

Члан 4. 

Комисија из члана 1. ове одлуке је 

привремено радно тијело Скупштине пре-

дузећа  и окончањем посла из члана 2. ове 

одлуке има се сматрати распуштеним. 

  

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-41/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

16. 

           На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 38. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник Општине Петрово“ 

број: 8/17), члана 166. став 1. Пословника 

Скупштине општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број 8/21), а након разматрања 

Извјештаја о утрошку намјенских сре-

дстава из буџета oпштине Петрово у 2020. 

години, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 09.07.2021. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о утрошку намјенских средстава  
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из буџета oпштине Петрово у 2020. го-

дини, број 02-014-2-152/21 од 17.06.2021. 

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: 01-013.2-15/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

17. 

           На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21.), члана 38. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 8/17), члана 166. став 1. По-

словника Скупштине општине Петрово-

Пречишћени текст („Службени гласник 

oпштине Петрово“ број 8/21), а након ра-

зматрања приједлога Споразума о сарадњи 

Града Добоја и Општине Петрово, Ску-

пштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 09.07.2021. године донијела 

је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово даје 

сагласност на приједлог Споразума о са-

радњи Града Добоја и Општине Петрово 

број 02-014-6-64/21 од 06.07.2021. године. 

 

II 

 Скупштина општине Петрово пре-

длаже да се у тачки IV у ставу 1. и 2. 

ријечи „на рачун“ замијене ријечима „у 

корист“, а да се у ставу 3. исте тачке иза 

ријечи „средства“ додају ријечи „из става 

1. и 2. овог члана“. 

 

III 

 Овлашћије се Начелник општине 

Петрово да са Градом Добојем у име 

Општине Петрово потпише Споразум о 

сарадњи Града Добој и Општине Петрово, 

о међусобним правима и обавезама везано 

за оснивање посебне организационе једи-

нице „Дјечији вртић“ у Ул. Озренских 

одреда 60 Петрово, у саставу ЈПУ „Мајке 

Југовић“ Добој. 

 

IV 

 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: 01-013.2-16/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 19. став 3. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 

109/12), члана 38. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 8/17), члана 166. став 1. По-

словника Скупштине општине Петрово- 

Пречишћени текст („Службени гласник 

oпштине Петрово“ број: 8/21), а након ра-

зматрања Извјештаја о раду и пословању 

ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово у 2020. 

години, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 09.07.2021 године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово не 

прихваћа (не даје сагласност) Извјештај о 

раду и пословању ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петров у 2020. години, број 

210/21 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: 01-013.2-17/21 

Датум: 09.07.2021. 
_______________________________________________________ 
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19. 

На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 19. став 3. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 

109/12), члана 38. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 8/17), члана 166. став 1. По-

словника Скупштине општине Петрово- 

Пречишћени текст („Службени гласник 

oпштине Петрово“ број: 8/21), а након 

разматрања Плана рада ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петрово за 2021. годину, Ску-

пштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 09.07.2021 године донијела 

је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово не 

прихваћа (не даје сагласност) План рада 

ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово за 2021. 

годину, број 516/20 од 31.12.2020. 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: 01-013.2-18/21 

Датум: 09.07.2021. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

20. 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. 

Контни оквир 

О  П  И  С 
БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

СА 

31.03.2021. 

ИНДЕ

КС 
6/4*100) ГРУПА КОНТО 

1 2 3 4 5 6 

П       Р       И       Х       О        Д           И 

710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.111.350 478.814 22,68 

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 
150.100 38.191 25,44 

  
713110 

Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
150.100 38.191 25,44 

  713111 Порез на приходе од самост.дјелатности 20.000 6.967 34,84 

  
713112 

Порез на приходе од самостал. дјелат.у 

паушалном износу 
100 0 0,00 

  713113 Порез на лична примања 130.000 31.224 24,02 

714000    Порези на имовину 65.600 3.703 5,64 

  714100 Порез на имовину 65.500 3.703 5,65 

  714111 Порез на имовину 500 0 0,00 

  714112 Порез на непокретности 65.000 3.703 5,70 

  714200 Порез на наслеђе и поклоне 50 0 0,00 

  714211 Порез на наслеђе и поклоне 50 0 0,00 

  714300 Порези на финансијске и капиталне транс. 50 0 0,00 

  714311 Порез на пренос непокретности 50 0 0,00 

715000   Порез на промет произв.и услуга 5.050 4 0,08 

  715100 Прходи од пореза на промет произовда 50 4 8,00 

  715110 Приходи од пореза на промет производа 50 4 8,00 

  715200 Приходи од пореза на промет услуга 50 0 0,00 
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  715210 Приходи од пореза на промет услуга 50 0 0,00 

  715300 Акцизе 5.000 0 0,00 

  715311 Акцизе на деривате нафте 5.000 0 0,00 

717100   Индиректни порези дозначени од УИО 1.890.000 436.572 23,10 

  717111 Приходи од индиректних пореза 1.890.000 436.572 23,10 

717200   
Индиректни порези дозначени од УИО-

поравнање збирно 
0 0 0,00 

  717112 
ПРИХОДИ ОД ИНдиректних пореза-

поравнање збирно 
0     

719000   Остали порези 500 344 68,80 

  719100 Остали порези 500 344 69 

  719113 Порез на добитке од игара на срећу 500 344 68,80 

720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 250.610 46.325 18,48 

721000   
Приходи од предузет.активности и имовине и 

прих.од позитив. курсних разлика 
25.010 3.249 12,99 

  721200 Остали приходи од имовине 25.000 3.249 13,00 

  
721220 

Приходи од земљишне ренте и 

изнајмљив.корисника буџета и општине 
25.000 3.249 13,00 

  721222 Приходи од давања у закуп објеката  15.000 3.249 21,66 

  721223 Приход од ренте 10.000 0 0,00 

  
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 
220.600 42.127 19,10 

722100   Општинске администр. таксе 17.100 6.208 36,30 

  722118 Посебна републ.такса на нафтне деривате 100 0 0,00 

  722121 Општинске административне таксе 17.000 6.208 36,52 

722300   Комуналне накнаде и таксе 45.100 14.081 31,22 

  722310 Локалне комуналне таксе 40.100 10.300 25,69 

  722312 Комунална такса на фирму 40.000 10.300 25,75 

  

722314 

Комунал. таксе за кориштење простора на 

јавним површинама или  испред 

послов.простора у посл.сврхе 

50 0 0,00 

  
722316 

Комуналне таксе за приређ.музич.прогр.у 

угост.објект. 
50 0 0,00 

  722320 Боравишне накнаде и таксе 5.000 3.781 75,62 

  722321 Боравишна такса 5.000 3.781 75,62 

722400   Накнаде по разним основама 131.100 21.838 16,66 

  722410 Накнада за грађ.земљиште 500 0 0,00 

  722411 Накнада за уређивање грађ.земљишта 500 0 0,00 

  722420 Накнаде за путеве и кориштење сировина 69.500 15.548 22,37 

  722424 Накнада за кориштење минералних сировина 65.000 15.548 23,92 

  
722425 

Накнаде за промјену намјене 

пољoпр.земљишта 
4.500   0,00 

  722430 Накнаде за кориштење шума 36.000 400 1,11 

  
722435 

Сред. за репрод. шума оствар. Продајом 

мшумс.сортим. 
35.000 0 0,00 

  
722437 

Накнада за обављање послова од општег 

интереса у шумама у приватној својини 
1.000 400 40,00 

  722440 Накнаде за кориштење воде 15.000 3.967 26,45 

  722440 Накнаде за кориштење воде 15.000 3.967 26,45 
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  722460 Остале накнаде 10.100 1.923 19,04 

  722465 
Накнада за воде за индустријске процесе, 

укључ.и термоелектране 
100 0 0,00 

  
722467 

Накнаде за реализ. посебних мјера заштите од 

пожара 
10.000 1.923 19,23 

722500   Пиходи од пружања јавних услуга 27.300 0 0,00 

  722591 
Властити приходи буџетских корисника 

општине 
300 0   

  722591 Приходи од грађана за смјештај дјеце у вртић 27.000 0 0,00 

729000   
ОСТАЛИ ОПШТИНСКИ НЕПОРЕСКИ 

ПРИХОДИ 
5.000 949 38 

  729100 Остали  општински непорески приходи 5.000 949 18,98 

  
729124 

Остали општински приходи (струја, гријање, 

чишћење - корисника закупа, и остало) 
5.000 949 18,98 

730000   ГРАНТОВИ 70.500 7.503 10,64 

  731110 Грантови из иностранства 0 0 0,00 

  731112 
Текући грантови од међународних 

организација 
0 0 0,00 

731200   Грантови из земље 70.500 7.503 10,64 

  731210 Текући грантови из земље 500 7.503 1500,60 

  731211 Текући грантови од прав.лица у земњи  500 7.503 1500,60 

  731220 Капитални грантови из земље 70.000 0 0,00 

  
731221 

Капитални грант од Фонда за заштиту 

животне средине 
50.000   0,00 

  

731222 

Капитални грантови од физичких лица у 

земљи за изградњу и санац.асвалтних путева -

марка на марку 

20.000   0,00 

787000 
  

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ 

ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
260.520 62.917 24,15 

787200   Трансфери од ентитета 260.420 62.905 24,16 

  

787211 

Трансфери од ентитета - Трансфери 

јединицама локалне самоупр. за подршку 

буџету 

88.000 21.429 24,35 

  

787211 

Трансфери јединицама локалне самоуправе за 

пројекте и активности у области здравствене 

и социјалне заштите 

160.650 36.311 22,60 

  

787211 

Трансфери јединицама локалне самоуправе 

од ентитета за порезе, доприносе и 

непор.прих.по записн.ПУРС  

100 0 0,00 

  
787211 

Трансфери од Министарства просвјете и 

културе за ученике дефицитарних занимања 
11.670 5.165 44,26 

787300   Трансфери јединицама локалне самоуправе 50 12 24,00 

  787311 Трансфери од јединица локалне самоуправе 50 12 24,00 

787400   
Трансфери од фондова обавезног 

соц.осигурања 
50 0 0,00 

  
787411 

Трансфери од фондова обавезног 

соц.осигурања 
50 0 0,00 

788100   Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

  788111 Трансфери унутар исте јединице власти 0   0,00 

810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 228.350 15.179 6,65 

813100   Примици за земљиште 228.350 15.179 6,65 

  813113 
Примици од продаје земљишта у посл.зони 

Сочковац 
78.350 15.179 19,37 

  813113 
Примици од продаје земљ. у  Туристич. зони 

Калуђерица 
150.000   0,00 

921200   Примици од узетих зајмова 0 0 0,00 

  921241 Примици од  зајмова узетих од банака 0   0,00 
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931900   Остали примици 4.000 4.160 104,00 

  931919 
Остали примици из земље-наплаћена 

потрживања од купаца из ранијих година 
4.000 4.160 104,00 

938100   
Остали примици из трансакција са дргугим 

једин. власти 
1.800 1.108 61,56 

  938110 
Примици за накнаде плата за вриј.болов.који 

се реф. од фонд. обав.соц.осиг. 
1.800 1.108 61,56 

***   
Неутрошена  кредитна средства за пројекте из 

2020.године 
61.510     

***   
Неутрошена средства за дјечији вртић у 

Петрову 
150.000 93.339 62,23 

 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  

 

 

3.138.640 

 

709.345 

 

22,60 

 

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 8.320 2.126 25,55 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 8.320 2.126 25,55 

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 8.320 2.126 25,55 

 

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 1.500 177 11,80 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 1.500 177 11,80 

  722591 
Приходи од Завода за запошљ. РС за рефунд. 

бр.плате приправн. 
0 0 0,00 

731200   Грантови из земље 500 0 0,00 

  731211 Текући грантови од правних лица 500 0 0,00 

931900   Остали примици 100 93 93,00 

  931919 
Остали примици из земље-наплаћена 

потрживања  из ранијих година 
100 93 93,00 

938100   
Остали примици из трансакција са дргугим 

једин. власти- боловања 
0 0 0,00 

  938111 
Примици од наплате рефундације 

пород.боловања 
0 0 0,00 

    УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 2.100 270 12,86 

 

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА-НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 200 0 0,00 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 200 0 0,00 

    УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 200 0 0,00 

 

ПРИХОДИ НИЖИХ ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА - СШЦ 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 2.000 280 14,00 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 2.000 280 14,00 

    УКУПНО СШЦ ПЕТРОВО 2.000 280 14,00 

 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА 

3.151.260 712.021 22,59 
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Контни оквир О  П  И  С БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

СА 

31.03.2021. 

ИНДЕ

КС 

6/4*100

) 
ГРУПА КОНТО 

1 2 3 4 5 6 

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

00380130 ОПШТИНСКА УПРАВА 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

411000   РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 731.270 169.558 23,19 

411100   Расходи за бруто плате 629.020 143.825 22,86 

  411111 Расходи за основну плату 380.060 86.173 22,67 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 22.040 5.003 22,70 

  411131 
Расходи за увећање плате по основу радног 

стажа 
19.570 5.020 25,65 

  411136 
Расходи за увећање основне плате -порез на 

доходак 
1.030 266 25,83 

  411192 Расходи за допринос за ПИО 116.340 26.714 22,96 

  411195 
Расходи за доприносе за здравствено 

исигурање 
75.470 17.328 22,96 

  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
3.820 866 22,67 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 10.690 2.455 22,97 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошк. и осталих 

личних примања запосл. 
102.250 18.310 17,91 

  411211 
Расходи за накнаде за превоз на посао и са 

посла 
22.500 5.082 22,59 

  411221 Расходи за накнаде за топли оброк  30.000 7.959 26,53 

  411222 Расходи за регрес за год.одмор 16.640 0 0,00 

  411227 
Расходи за накна де за топли оброк и регрес- 

порез 
5.670 884 15,59 

  411261 
Расходи по осн.дневница за служб. путовања 

у земљи 
700 30 4,29 

  411262 
Расходи по осн.дневница за служб. путовања 

у иностр. 
500 39 7,80 

  411292 Расходи за допринос за ПИО 14.800 2.434 16,45 

  411295 
Расходи за доприносе за здравствено 

осигурање 
9.600 1.579 16,45 

  411297 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
480 79 16,46 

  411298 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 1.360 224 16,47 

411300   

Расходи за накнаду плате за вријеме 

боловања, родитељ. одсуства и осталих 

накнада плата који се не рефундирају 

0 7.423 0,00 

  411311 
Расх.за накнаду плате за вријеме болов.који 

се не рефундирају 
0 4.183 0,00 

  411312 
Расх.за накн.плате за вријеме 

породиљ.одсуствакоји се не рефундирају 
0 0 0,00 

  411317 
Расх.за накнаду плате за вријеме болов.који 

се не рефундирају- порез на доходак 
0 223 0,00 

  411318 

Расходи за увећање накнаде плате по основу 

радног стажа за вријеме боловања, 

родитељског и др.одсуства који се не рефунд. 

0 145 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 1.619 0,00 
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  411393 

Расходи за доприносе на накнаду плата за 

здр.осиг.за  вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата  који се не 

рефундирају 

0 1.051 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 53 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 

0 149 0,00 

411400   
Расходи за отпремнине и једнокра. помоћи 

(бруто) 
0 0 0,00 

  411411 
Расходи за отпремнине по колективном 

уговору 
0 0 0,00 

  411412 Расходи за рођенје дјетета 0 0 0,00 

  411414 
Расходи за новчане помоћи у случају смрти 

ужег чл.породице 
0 0 0,00 

  411415 
Расходи за новч.помоћи у случају теже 

болести или инвалидности. 
0 0 0,00 

412000   
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 

РОБА И УСЛУГА 
314.990 75.712 24,04 

412100   Расходи по основу закупа 3.600 0 0,00 

  412100 Расходи по основу закупа 3.600 0 0,00 

412200   
Расходи по осн.утршка енергије , комунал., 

комуникац.и транспорт.услуга 
75.580 33.356 44,13 

  412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 25.000 7.049 28,20 

  412211 
Расходи по основу утрошка ел.енергије-

домови културе 
6.500 4.017 61,80 

  412214 Расходи по основу утрошка угља 20.000 10.167 50,84 

  412215 Расходи по основу утрошка дрвета 1.000 421 42,10 

  412221 Расходи за услуге водовода  и канализац. 1.450 419 28,90 

  412222 Расходи за услуге одвоза смећа 6.600 1.780 26,97 

  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 4.500 990 22,00 

  412232 
Расходи за услуге кориштења мобилног 

телефона 
1.000 156 15,60 

  412233 Расходи за услуге кориштења интернета 1.200 902 75,17 

  412233 
Расходи за услуге конекције са Министарст. 

финансија 
2.420 0 0,00 

  412234 Расходи за поштанске услуге 3.000 1.319 43,97 

  412235 Расходи за РТВ претплату 90 23 25,56 

  412239 Расход за остале комуник.услуге фис.каса 120 29 24,17 

  412241 Расходи за услуге превоза робе 200 6.084 3042,00 

  412249 Расходи за остале услуге превоза 0 0 0,00 

412300   Расходи за режијски материјал 11.520 4.572 39,69 

  412310 Расходи за канцеларијски материјал 5.500 3.102 56,40 

  412311 Расходи за компјутерски материјал 2.000 1.306 65,30 

  412312 Расходи за образце и папир 3.000 1.383 46,10 

  412313 Расходи за регистрат., фасцикле и омоте 350 212 60,57 

  412314 Расходи за канцеларијска помагала 30 0 0,00 

  412319 Расходи за остали канцелар материјал 120 201 167,50 
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  412320 Расходи за материјал за одрж.чистоће 4.400 350 7,95 

  412321 
Расходи за хемијски материјал за одржавање 

чистоће 
800 37 4,63 

  412322 Расходи за помагала за одржав.чистоће 400 23 5,75 

  412329 Расходи за остали матер.за одржав.чистоће 3.200 290 9,06 

  412330 
Расходи за стручну литературу, часоп. и 

дневну штампу 
1.500 1.120 74,67 

  412332 Расходи за службена гласила 1.200 825 68,75 

  412333 Расходи за стручне часописе 300 295 98,33 

  412390 Расходи за остали режијски материјал 120 0 0,00 

  412399 Расходи за остали режијски материјал 120 0 0,00 

412500   Расходи за текуће одржавање 40.100 1.771 4,42 

  412510 Расходи за текуће одрж.зграда 1.500 291 19,40 

  412520 

Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката (путеви и мостови и 

остали грађ.објекти) 

35.000 0 0,00 

  412530 Расходи за текуеће одржавање опреме 3.500 1.230 35,14 

  412590 Расходи за остало текуће одржавање 100 250 250,00 

412600   Расходи по основу путовања и смјештаја 10.310 1.656 16,06 

  412610 
Расходи по основу путовања и смјештаја у 

земљи 
410 62 15,12 

  412614 
Расходи по основу превоза личним возилима 

на сл.путовању у земљи 
150 0 0,00 

  412619 
Остали расходи по основу службених 

путовања у земљи 
260 62 23,85 

  412620 
Расходи по основу путовања и смјештаја у 

иностранству 
300 24 8,00 

  412629 
Остали расходи по основу сл. путовања у 

иностранству 
300 24 8,00 

  412630 Расходи по основу утрошка горива 9.600 1.570 16,35 

  412631 Расходи по основу утрошка бензина 1.600 117 7,31 

  412632 Расходи по основу утрошка нафте 8.000 1.453 18,16 

412700   Расходи за стручне услуге 57.710 8.193 14,20 

  412710 Расходи за услуге финанс.посредовања 2.650 1.165 43,96 

  412712 Расходи за услуге платног промета 1.100 140 12,73 

  412716 
Расходи за прометовања хартија од 

вриједности 
1.550 1.025 66,13 

  412719 Расоди за остале финансијске услуге 0 0 0,00 

  412720 Расходи за услуге осигурања 3.760 900 23,94 

  412721 Расходи за осигурање возила 2.000 397 19,85 

  412723 Расходи за осигурање имовине 660 0 0,00 

  412725 Расходи за осигурање запослених 1.100 503 45,73 

  412730 Расходи за услуге информис.и медија 27.500 1.984 7,21 

  412731 
Расходи за услуге штампања, графичке 

обраде, копирања и увезивања  
10.000 167 1,67 

  412732 
Расходи за услуге објављивања тендера, 

огласа и информ.текстова 
2.500 1.817 72,68 

  412739 Расходи за остале услуге информ.и медија 15.000 0 0,00 

  412750 Расходи за правне и админист.услуге 2.200 86 3,91 

  412751 Расходи за адвокатске услуге 500 0 0,00 

  412752 Расходи за услуге нотара 500 0 0,00 

  412755 Расходи за геодет.-катастарске услуге 1.200 86 7,17 

  412770 Расходи за компјутерске услуге 4.600 3.380 73,48 
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  412771 Услуге одржавања рачунар.програма 1.500 0 0,00 

  412772 Расходи за услуге одржавања рачунара 100 0 0,00 

  412773 Расходи за трошкове одрж.лиценци 3.000 3.380 112,67 

  412790 Расходи за остале стручне услуге 17.000 678 3,99 

  412790 Расходи за остале стручне услуге 17.000 678 3,99 

412800   
Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 
38.900 13.276 34,13 

  412811 Расходи за услуге одрж.зелених површина  3.500 0 0,00 

  412812 Расходи за услуге зимске службе 10.000 5.263 52,63 

  412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина 400 0 0,00 

  412814 
Расходи по основу утрошка елек.расвјете на 

јавним површинама 
25.000 8.013 32,05 

412900   Остали непоменути расходи 77.270 12.888 16,68 

  412922 
Расходи по основу котизација за семинаре, 

савјетовања и симпозије 
1.500 0 0,00 

  412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 2.500 1.564 62,56 

  412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 15.000 1.011 6,74 

  412938 
Расходи за привремене и повремене послове и 

уговор о допунском раду 
0 0 0,00 

  412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 10.000 1.766 17,66 

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

  412943 Расходи за маниф. Видовдански турнир 300 0 0,00 

  412943 

Расходи по основу организације пријема, 

манифестација (слава Општине и избор 

спортисте године )  

9.000 0 0,00 

  412943 
Расходи за маниф. " Госпоинске дјечије 

радости" 
2.500 0 0,00 

  412943 
Расходи за маниф. „Стазама егзодуса Тумаре 

– Стог“ 
2.000 0 0,00 

  412943 Расходи за остале непоменуте манифестације 2.000 150 7,50 

  412943 
Расходи за меморијални турнир "Југослав 

Јокић" 
1.000 0 0,00 

  412944 Расходи за поклоне 1.000 1.003 100,30 

  412971 
Расоди по основу пореза на терет послодавца 

-порез на прих.од капитала 
200 0 0,00 

  412972 
Расходи по основу доприн. за 

профес.рехабил. инвалида 
650 349 53,69 

  412973 
Расходи за таксе и накнаде за регистрацију 

возила 
800 305 38,13 

  412975 Расходи за административне таксе 20 10 50,00 

  412979 
Расходи по основу осталих доприноса, јавнох 

такси и накнада на терет послодавца. 
500 256 51,20 

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

РС и СОГ ) 
2.000 0 0,00 

  412999 Средства за функционисање ПГС 6.000 3.000 50,00 

  412999 
Остали непоменути расходи - чишћење 

пољских  канала ријечних корита и остало 
20.000 3.474 17,37 

413000   
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
600 310 51,67 

  413810 Расх.по основу негат.курсних разлика 100 0 0,00 

  413910 Расходи по основу камата  500 310 62,00 

414000   СУБВЕНЦИЈЕ 56.900 6.200 10,90 

  414129 
Субвенција јавним нефинансијским 

субјектима - Дом здравља (хитна помоћ) 
12.000 4.000 33,33 
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  414140 
Субвенције привредницима и 

пољопривредницима 
35.000 0 0,00 

  414142 
Субвенција Мартић бус-линија Карановац -

Петрово 
3.150 700 22,22 

  414142 
Субвенција Мартић бус-линија Кртова -

Петрово 
3.150 700 22,22 

  414142 Субвенција Мартић бус-линија Кртова -Сижје 3.600 800 22,22 

415000   ГРАНТОВИ 171.250 31.955 18,66 

  415210 
Текући грантови непрофитним 

организацијама 
87.250 21.955 25,16 

  415227 
Текући грантови јавним нефинанс.субјектима 

- ЈКП Вода 
15.000 9.000 60,00 

  415227 
Текући грантови јавним нефинанс.субјектима 

- вртић Добој 
50.000   0,00 

  415234 Капитални грантови вјерским заједницама 10.000   0,00 

  415239 
Капитални грант Полицијској станици 

Петрово 
9.000 1.000 11,11 

416000   
ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 
128.450 33.537 26,11 

  416124 Стипендије 24.000 2.000 8,33 

  416124 Помоћ првачићима 300 0 0,00 

  416124 Превоз ученика Пањик 12.000 2.000 16,67 

  416124 Превоз ученика Сижје 4.000 0 0,00 

  416124 Превоз ученика-дефицитарна занимања 11.670 3.675 31,49 

  416126 Помоћ грађанима за рођење дјетета 6.000 800 13,33 

  416126 
Помоћ вишечланим породицама (троје и више 

дјеце) 
1.000 0 0,00 

  416127 
Помоћ пензионер. за здравств.заштиту - Дом 

здравља 
36.000 16.000 44,44 

  416128 Помоћи грађанима у натури 2.000 0 0,00 

  416129 
Субвенција за воду одређ.категоријама 

становништва 
2.800 600 21,43 

  416129 
Субвенција за одвоз смећа одређеним 

категор.становн. 
2.680 615 22,95 

  416129 
Субвенц.за куповину мјесечних карата за 

превоз ученика  
15.000 5.203 34,69 

  416129 Помоћ појединцима за вантјелесну оплодњу 1.000 0 0,00 

  416129 Остале текуће дознаке 10.000 2.644 26,44 

487000   
Трансфери између различитих јединица 

власти 
800 150 18,75 

  487211 Трансфери ентитету 500 137 27,40 

  487311 Трансфери јединицама локалне самоуправе 200 7 3,50 

  487411 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 
100 6 6,00 

    БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 40.000 0 0,00 

УКУПНО ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 1.444.260 317.422 21,98 

500000   
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
429.010 95.129 22,17 

511000   Издаци за произведену сталну имовину 411.010 94.965 23,11 

511100   
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката 
129.510 1.404 1,08 

  511100 
Издаци по пројектима међународних 

организација 
20.000 1.404 7,02 

  511112 
Издаци за прибављање објеката за посебне 

социјалне групе 
1.000   0,00 

  511131 
Издаци за прибављ. асфалтних путних 

праваца -пројекат марка на марку  
40.000   0,00 
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  511134 Издаци за изградњу уличне расвјете  7.000   0,00 

  511191 
Издаци за пуштање у рад ОБ 2 бушотине у 

МЗ Карановац 
59.400 0 0,00 

  511191 
Издаци за изградњу система за 

водоснабдијевања  у МЗ Петрово 
2.110   0,00 

511200   
Издаци за инвестиц.одржавање реконстр. и 

адаптацију зграда и објеката 
167.100 93.461 55,93 

  511223 
Издаци за инвестиционо одржавање Дома 

културе у Петрову 
20.000   0,00 

  511227 
Издаци за адаптацију пословног простора за 

дјечији вртић Петрово 
125.100 93.339 74,61 

  511231 Издаци за инвестиционо одржавање путева 15.000     

  511234 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију вањског 

освјетљења, тротоара и ограда 

7.000 122 1,74 

  511226 
Издаци за реконструкцију ватрогасне гараже 

на Лужањку 
0 0 0,00 

511300   Издаци за набавку постројења и опреме 114.400 100 0,09 

  511313 
Издаци за набавку камиона за потрбе ЈКП 

Вода Петрово 
75.600 0 0,00 

  511321 Издаци за набавку канцелариског намјештаја 1.000 0 0,00 

  511323 Издаци за набавку канцелар. машина 500 0 0,00 

  511333 Издаци за набавку телефонске опреме 150 100 66,67 

  511335 Издаци за набавку рачунарске опреме 1.500   0,00 

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

  511342 
Издаци за набавку опреме за противпожарну 

заштиту 
10.000   0,00 

  511361 Издаци за набавку опреме за дјечији вртић 24.900 0 0,00 

  511394 Издаци за набавку алата 100   0,00 

513000   Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000 0 0,00 

513700   Издаци за нематеријалну непроизв.имовину 15.000 0 0,00 

  513718 Пројектна документација 10.000   0,00 

  513718 Издаци за просторно плансу документацију 5.000 0 0,00 

516100   
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара,амбалаже и сл. 
3.000 164 5,47 

  516100 
Издаци за залихе матер. робе и ситног 

инвентара и сл. 
3.000 164 5,47 

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 
1.000 1.104 110,40 

  638121 
Расходи за накнаду плата за вријеме 

боловања који се  рефундирају 
1.000 1.104 110,40 

    УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 1.874.270 413.655 22,07 

ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

Контни оквир 

О  П  И  С 
БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

СА 

31.03.2021. 

ИНДЕ

КС 

6/4*100

) 
ГРУПА КОНТО 

1 2 3 6 
 

7 

415210   УКУПНО 87.250 21.955 25,16 

  415211 Дотација политичким партијама 5.100 0 0,00 

  415212 ООЦК Петрово 28.000 6.750 24,11 
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  415212 КСС «Св. Ирина» Какмуж 400 0 0,00 

  415212 КСС «Милосрђе» Сочковац 400 0 0,00 

  415212 КСС "Марија Магдалина" Петрово 400 0 0,00 

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

  415212 
Удружење за помоћ дјеци са посебним 

потребама 
1.500 750 50,00 

  415213 Одред извиђача «Св» Никола Петрово 1.350 350 25,93 

  415213 Ловачко друштво «Озрен» 400 0 0,00 

  415213 
Спортско риболовно друштво "Босна " 

секција Карановац 
400 0 0,00 

  415213 Школа фудбала 2.100 0 0,00 

  415215 Општинска борачка организација 16.800 5.050 30,06 

  415215 Удружење РВИ 5.000 2.000 40,00 

  415215 СУБНОР 300 0 0,00 

  415215 
Удружење дијализираних, трансплатираних и 

хроничних бубрежних болесника Добој 
1.400 0 0,00 

  415217 ОШ «Вук Караџић» Петрово 500 188 37,60 

  415217 ОШ «Свети Сава» Какмуж 500 246 49,20 

  415219 Синдик. организација Админ.службе 1.500 1.500 100,00 

  415219 Удружење пчелара Петрово 400 0 0,00 

  415219 Удружење пољопривредника "Тачка" 400 0 0,00 

  415219 Полицијска станица Петрово 400 121 30,25 

  415219 Удржење пензионера 8.000 2.000 25,00 

  415219 Асоцијација младих Петрово 400 0 0,00 

  415219 Клуб младих Маестрал Петрово 400 0 0,00 

  415219 Удружење ветерана отаџбинског рата 5.000 2.000 40,00 

  415219 Удружење грађана Прења 400 0 0,00 

  415219 Удружење "Пољопривредник 04" 400 0 0,00 

  415219 Остале непоменуте организације 5.000 1.000 20,00 
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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 96.130 22.848 23,77 

411100   Расходи за бруто плате  89.200 21.525 24,13 

  411111 Расходи за основну плату 51.760 12.006 23,20 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 4.430 1.015 22,91 

  411131 Расхои по основу увећања радног стажа 3.380 1.332 39,41 

  411136 
Расходи за увећање основне плате -порез на 

доходак 
370 112 30,27 

  411192 Расходи за доприносе за ПИО 16.500 3.982 24,13 

  411195 Расходи за доприносе за здравст.осигурање 10.700 2.583 24,14 

  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
540 129 23,89 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију зашт. 1.520 366 24,08 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 
6.930 1.323 19,09 

  411211 
Расходи за накнаде за превоз на посао и са 

посла 
1.670 355 21,26 
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  411221 Расходи за топли оброк запослених 2.100 586 27,90 

  411222 Расходи за регрес за год. одмор 1.040 0 0,00 

  411227 
Расходи за накна де за топли оброк и регрес- 

порез 
360 65 18,06 

  411292 Расходи за доприносе  за ПИО на накнаде 990 179 18,08 

  411295 
Расходи за доприносе за здравствено 

осигурање 
650 116 17,85 

  411297 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
30 6 20,00 

  411298 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 90 16 17,78 

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 134.500 36.349 27,03 

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 134.400 36.349 27,05 

  412934 Накнаде комисијама СО-е 3.500 3.477 99,34 

  412934 Накнаде ОИК 6.400 0 0,00 

  412935 Расходи за бруто накнаде  одборниц. 124.000 32.872 26,51 

  412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 500 0 0,00 

638100   
Остали издаци из трансакц.са другим 

јед.власти 
0 0 0,00 

  638121 

Издаци за накнаду плате за вријеме боловања 

који се рефундирају од фонда обавезног 

сосијалног осигурања 

0 0 0,00 

УКУПНО ПОТРОШ.ЈЕДИНИЦА 00380110 230.630 59.197 25,67 

Нови контни оквир 
О  П  И  С 

БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

СА 

30.06.2020. 

ИНДЕ

КС 

6/4*100

) ГРУПА КОНТО 

1 2 3 4 5 6 

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

00380190  ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 

413000   КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ 62.370 18.392 29,49 

  413100 
Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности 
5.040 3.005 59,62 

  413112 Расх.по основу камата  на обвезнице 5.040 3.005 59,62 

  413300 
Расходи по основу камата на примљене 

зајмове у земљи 
55.730 14.663 26,31 

  413340 Расходи по основу камата од банака 55.730 14.663 26,31 

  413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 1.600 724 45,25 

  413719 
Остали сервисни трошк. за зајмове примљене 

у земљи 
1.600 724 45,25 

418000   

Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција размјене 

између или унутар јединица власти 

2.600 1.207 46,42 

  418132 
Расходи по основу камата на зајмове 

примљене од ентитета 
2.600 1.207 46,42 

621000   ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 235.570 74.117 31,46 

  621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од 

вриједности 
65.790 32.406 49,26 

  621111 
Издаци за опл.главнице по обвезницама у 

земљи 
65.790 32.406 49,26 
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  621300 
Издаци за отплату главнице зајмова 

примљених од домаћих финан. субј  
169.780 41.711 24,57 

  621341 
Издаци за отплату главнице зајмова примљ. 

од банака 
169.780 41.711 24,57 

628000   
Издаци за отплатудугова из трансакција 

између или унутар јединица власти 
7.500 3.351 44,68 

  628100 
Изд. за отплату дугова према другим јединиц. 

власти 
7.500 3.351 44,68 

  628142 
Издаци за отплату главнице зајмова примљ. 

од ентитета 
7.500 3.351 44,68 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380190 308.040 97.067 31,51 

Контни оквир 

О  П  И  С 
БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

СА 

31.03.2021. 

ИНДЕ

КС 

6/4*100

) 
ГРУПА КОНТО 

1 2 3 4 5 6 

 

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

00380300 ЈУ "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД" 

411000   РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 107.870 26.471 24,54 

411100   Расходи за бруто плате 92.040 23.101 25,10 

  411111 Расход за основну плату 54.900 13.813 25,16 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 3.500 849 24,26 

  411131 Увећање осн.плте по осн.радног стажа 3.420 830 24,27 

  411136 
Расходи за увећање основне плате -порез на 

доходак 
190 48 25,26 

  411192 Расходи за доприносе за ПИО 16.920 4.265 25,21 

  411195 
Расходи за доприносе за здравствено 

осигурање 
10.950 2.766 25,26 

  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
570 138 24,21 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 1.590 392 24,65 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и 

осталих лич. примања запослених 
15.830 3.370 21,29 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао 4.300 1.174 27,30 

  411221 Расходи за топли оброк 4.550 1.328 29,19 

  411222 Расходи за регрес за годиш.одмор 2.210 0 0,00 

  411227 
Расходи за накна де за топли оброк и регрес- 

порез 
770 148 19,22 

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

  411290 
Расходи за порезе и доприносе на лична 

примања 
3.800 720 18,95 

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 11.090 2.185 19,70 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац.и транспорт. Услуга 
7.400 1.425 19,26 

  412230 Расходи за комун.и комуникац.услуге 7.400 1.425 19,26 

412300   Расход за режијски материјал 800 85 10,63 

  412310 Расходи за канцеларијски материјал 800 85 10,63 

412500   Расходи за текуће одржавање 400 12 3,00 

  412530 Расходи за текуће одржавање 400 12 3,00 

412600   Расходи по основу путовања и смјештаја 700 98 14,00 

  412619 
Остали расходи по основу сл.путовања у 

земљи 
100 28 28,00 
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  412632 Расходи по оснву утрошка нафте 600 70 11,67 

412700   Расходи за стручне услуге 570 276 48,42 

  412720 Расходи за осигурање  570 276 48,42 

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

412900   Остали непоменути расходи 1.220 289 23,69 

  412933 
Расходи за бруто накнаде чл. управ. и 

надзорних одбора 
300 99 33,00 

  412937 
Расходи за бруто накн. по уговору о дјелу - 

стручни тим 
400 0 0,00 

  412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 50 0 0,00 

  412973 Таксе и накнаде за регистрацију возила 440 190 43,18 

  412979 Расходи по основу јавних такса и накнада 30 0 0,00 

416000   
Дознаке на име социјалне заштите која се 

исплаћује из буџета Општине 
335.100 78.309 23,37 

  416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета општине 
266.000 61.015 22,94 

  416111 
Стална новчана помоћ која се исплаћује 

штићеницима установа соц.заштите 
28.500 7.313 25,66 

  416112 
Дознака за помоћ и његу другог лица који се 

исплаћ.штићен.установа соц. Заштите 
190.000 44.338 23,34 

  416114 
Једнократна новчана помоћ која се исплаћује 

штићениц.установе соц.заштите 
1.500 100 6,67 

  416119 
Остале текуће дознаке штић. установа 

социјалне заштите 
46.000 9.264 20,14 

  416300 
Дознаке прожаоцима услуга соц.заштите које 

се исплаћују од стране установа соц. заштите 
69.100 17.294 25,03 

  416313 Дознаке установама социј. зашт за смјештај 46.000 11.457 24,91 

  416314 
Дознаке хранитељск. породицама за смјештај 

штићеника 
7.600 1.887 24,83 

  416319 
Првостепена комисија и здравст.заштита 

корисника 
15.500 3.950 25,48 

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 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380300 454.300 106.965 23,55 

Kонтни оквир 

О  П  И  С 
БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

СА 

31.03.2021. 

ИНДЕ

КС 

6/4*100

) 
ГРУПА КОНТО 

1 2 3 4 5 6 

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

00380500 ЈУ "КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР" 

411000   Плате и накнаде трошкова запослених 163.530 38.585 23,60 

411100   Бруто плате и накнаде  135.140 33.217 24,58 

  411111 Расход за основну плату 84.240 20.460 24,29 

  411112 Расходи за основну плату-порез на доходак 3.840 1.107 28,83 

  411131 
Расходи за увећање плате по основу радног 

стажа 
3.500 755 21,57 

  411192 Расходи за доприносе за ПИО 24.480 6.145 25,10 

  411195 Расходи за доприн.за здравств.осигурање 15.960 3.986 24,97 

  411197 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
840 199 23,69 

  411198 Расходи за доприн.за дјечију зашт. 2.280 565 24,78 
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411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 
28.390 5.368 18,91 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао 7.500 1.419 18,92 

  411221 Расходи за накнаде за топли оброк  8.710 2.389 27,43 

  411222 Расходи за регрес за год.одмор 3.900 0 0,00 

  411227 
Расходи за накна де за топли оброк и регрес- 

порез 
1.400 265 18,93 

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

  411292 Расходи за доприносе за ПИО 3.860 731 18,94 

  411295 Расходи за доприносе за здрав.осигурање 2.500 474 18,96 

  411297 
Расходи за доприносе за осигурање од 

незапослености 
160 23 14,38 

  411298 Расходи за доприн.за дјечију заштиту 360 67 18,61 

411300   

Расходи за накнаду плате за вријеме 

боловања, родитељ. одсуства и осталих 

накнада плата који се не рефундирају 

0 0 0,00 

  411311 
Расходи за накнаду плате за вријеме 

боловања који се не рефундирају 
0 0 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 0 0,00 

  411318 

Расходи за увећање накнаде плате по основу 

радног стажа за вријеме боловања, 

родитељског и др.одсуства који се не рефунд. 

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 

412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 12.730 430 3,38 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац.и транспорт.услуга 
800 167 20,88 

  412230 
Расходи за комуникационе услуге (телефон, 

интернет) 
800 167 20,88 

412300   Расход за режијски материјал 300 35 11,67 

  412310 Расходи за режијски материјал 300 35 11,67 

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 

412500   Расходи за текуће одржавање 500 0 0,00 

  412530 Расходи за текуће одржавање опреме 500 0 0,00 

412600   Расходи по основу сл.путовања 300 9 3,00 

  412610 Расходи по основу сл.путовања у земљи 300 9 3,00 

412700   Расходи за стручне услуге 410 153 37,32 

  412720 Расходи за осигурање  160 153 95,63 
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  412730 Расходи за услуге информисања и медија 100     

  412771 Расходи за услуге одржав. рачунар.програма 150 0 0,00 

412900   Остали непоменути расходи 10.120 66 0,65 

  412933 
Расходи за бруто накнаде чл.управних и 

надзор.одбора 
570 0 0,00 

  412937 
Расходи за бруто накнаде по основу уговора о 

дјелу 
400 0 0,00 

  412941 Расходи по основу репрезентације 100 0 0,00 

  412943 
Расходи по основ.организације пријема и 

манифестација 
8.500 0 0,00 

  412944 Расходи за поклоне 100 0 0,00 

  412972 
Расходи по основу доприн. за профес. 

рехабил.  инвалида 
300 66 22,00 

  412979 
Расходи по основу осталих доприноса, јавнох 

такси и накнада на терет послодавца. 
50 0 0,00 

  412999 Остали непоменути расходи 100 0 0,00 

415200   Грантови у земљи 65.400 26.897 41,13 

  415210 Текући грантови спортским организ. 59.400 26.897 45,28 

  415210 Текући грантови КУД-а 6.000 0 0,00 

511300   Расходи за набавку опреме 300 0 0,00 

  511300 Издаци за набавку опреме 300 0 0,00 

516000   Ситан инвентар 100 0 0,00 

  516100 Ситан инвентар 100 0 0,00 

638100   
Остали издаци из трансакц.са другим 

јед.власти 
0 0 0,00 

  638110 

Издаци  за накнаду плата за породиљ. 

одсуство који се рефундирају од фонда 

обавезног соц.осигурања. 

0 0 0,00 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00380500 242.060 65.912 27,23 

Контни оквир 
О  П  И  С 

БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊЕ 

БУЏЕТА СА 
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ИНДЕК

С 

6/4*100) ГРУПА КОНТО 

1 2 3 4 5 6 

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

08150046 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВО 

411200   
Расходи за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 
7.500 1.891 25,21 

  411211 Расходи за накнаде за превоз на посао  7.500 1.891 25,21 

412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 25.630 4.187 16,34 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац. и транспорт. Услуга 
11.980 1.174 9,80 

  412211 Расходи  по основу утрошка ел.енергије 2.600 686 26,38 

  412214 Расходи по основу утрошка угља 5.500 0 0,00 

  412215 Расходи по основу утрошка дрвета 1.000 0 0,00 

  412217 
Расходи по основу утрошка нафте и нафтних 

деривата 
100 0 0,00 

  412221 Расходи за услуге водовода и канализације 480 3 0,63 

  412222 Расходи за услуге одвоза смећа 300 75 25,00 

  412230 Расходи за комуникационе услуге 2.000 410 20,50 

412300   Расходи за режијски материјал 3.400 665 19,56 

  412310 Расходи за канцеларијски материјал 1.300 550 42,31 

  412320 Расходи за материјал за одрж чистоће 1.100 115 10,45 

  412330 
Расходи за струч. литературу, часописе и 

дневну штампу 
1.000 0 0,00 
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412400   Расход за материјал за посебне намјене 2.800 947 33,82 

  412431 
Расходи за материјал за потребе образовног  

процеса 
2.600 765 29,42 

  412434 
расход за материјал за спортске и рекреативне 

активности 
200 182 91,00 

412500   Расходи за текуће одржавање 1.750 423 24,17 

  412510 Расходи за текуће одржавање зграда 750 0 0,00 

  412530 Расходи за текуће одржавање опреме 1.000 423 42,30 

412600   Расходи по основу путовања и смјештаја 1.100 500 45,45 

  412614 
Расходи по осноову превоза личним возил.на 

служ. путовањима у земљи 
1.100 500 45,45 

412700   Расходи за стручне услуге 2.100 109 5,19 

  412720 Расходи за услуге осигурања 800 0 0,00 

  412730 Расходи за услуге објављивања огласа 0 67 0,00 

  412750 Расходи за правне и админист.услуге 400 0 0,00 

  412790 Расходи за остале стручне услуге 900 42 4,67 

412900   Остали непоменути расходи 2.500 369 14,76 

  412920 Расходи за стручно усаврш.запослених 1.000 50 5,00 

  412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног 

односа 
0 0   

  412940 Расходи по основу репрезентације 1.500 319 21,27 

  412990 Остали непоменути расходи 0 0 0,00 

511300   Издаци за набавку построј.и опреме 1.200 214 17,83 

  511340 
Издаци за набавку грејне, расхладне и 

заштитне опреме 
0 0 0,00 

  511360 
Издаци за набавку опреме за 

образовање,науку и културу  
1.200 214 17,83 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08150046 34.330 6.292 18,33 

            

Контни оквир 

О  П  И  С 
БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОД. 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

СА 

31.03.2021. 

ИНДЕ

КС 

6/4*100

) 
ГРУПА КОНТО 

1 2 3 4 5 6 

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

08180056  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

411200   Расх.за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања по основу рада 
100 0 0,00 

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

412000   Расходи по основу кориштења роба и услуга 6.230 1.285 20,63 

412200   
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникац.и трансп.услуга 
1.670 285 17,07 

  412222 Расходи за услуге одвоза смећа 280 0 0,00 

  412231 Расходи за услуге коришћ. фиксног телефона 800 155 19,38 

  412233 Расходи за коришћење интернета 550 127 23,09 

  412234 Расходи за поштанске услуге 40 3 7,50 

412300   Расходи за режијски материјал 500 209 41,80 

  412310 Расходи за канцеларијски материјал 200 0 0,00 

  412320 Расход за матер.за одржавање чистоће 300 209 69,67 

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 
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412600   Расходи за службена путовања 400 196 49,00 

  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 
300 196 65,33 

412700   Расход за стручне услуге 2.360 345 14,62 

  412725 Расходи за осигурање  запослених 50 46 92,00 

  412731 Расходи за услуге штампања 200 25 12,50 

  412742 Расходи за рачуноводствене услуге 1.850 274 14,81 

  412771 
Расходи за услуге одржавања рачунарских 

програма 
150 0 0,00 

  712773 
Расходи за услуге одржавања рачунара и биро 

опреме 
110 0 0,00 

412900   Остали непоменути расходи 1.200 250 20,83 

  412922 Расходи по осн.котизац.за семинаре 50 0 0,00 

  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 40 40,00 

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

  412979 
Расходи по основу осталих доприноса, јавнох 

такси и накнада на терет послодавца. 
0 0 0,00 

  412992 Расходи по основу чланарина 100 100 100,00 

  412999 Остали непоменути расходи 100 110 110,00 

511360   
Издаци за набавку опреме за образовање, 

науку, културу и спорт 
1.200 0 0,00 

  511362 
Издаци за набавку школских и библиотечких 

књига 
1.000 0 0,00 

  511367 Издаци за набавку остале опреме 200 0 0,00 

516100   Издаци за набавку ситног инвентара 100 0 0,00 

  516140 Издаци за набавку ситног инвентара 100 0 0,00 

УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08180056 7.630 1.285 17 

            

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 3.151.260 712.021 22,59 

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 3.151.260 750.373 23,81 

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД  

01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - ОПШТИ ДИО 

     

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ ЗА 

2021. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.03.2021. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.705.500 598.142 22,11 

710000 Порески приходи 2.111.350 478.814 22,68 

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 
150.100 38.191 25,44 

714000 Порези на имовину 65.600 3.703 5,64 
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715000 Порези на промет производа и услуга 5.050 4 0,08 

716000 Царине и увозне дажбине 0 0 0,00 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.890.000 436.572 23,10 

719000 Остали порески приходи 500 344 68,80 

720000 Непорески приходи 262.630 48.908 18,62 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 
25.010 3.249 12,99 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 232.620 44.710 19,22 

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 5.000 949 18,98 

730000 Грантови 71.000 7.503 10,57 

731000 Грантови 71.000 7.503 10,57 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 260.520 62.917 24,15 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 260.520 62.917 24,15 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.475.040   0,00 

410000 Текући расходи  2.434.240 576.306 23,67 

411000 Расходи за лична примања запослених 1.106.400 259.355 23,44 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 505.170 120.144 23,78 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 62.970 18.702 29,70 

414000 Субвенције 56.900 6.200 10,90 

415000 Грантови 236.650 58.852 24,87 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 
463.550 111.846 24,13 

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 1.207 46,42 

419000 Расходи по судским рјешењима 0 0 0,00 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 800 150 18,75 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 800 150 18,75 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

* * * * Буџетска резерва 40.000 0 0,00 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 230.460 598.142 259,54 

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (I+II-III-IV)   
-203.800 -80.164 39,33 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 228.350 15.179 6,65 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 0,00 

812000 Примици за драгоцјености 0 0 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 228.350 15.179 6,65 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 

и обустављених пословања 
0 0 0,00 

815000 Примици за стратешке залихе 0 0 0,00 
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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 432.150 95.343 22,06 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 413.950 95.179 22,99 

512000 Издаци за драгоцјености   0 0,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000 0 0,00 

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. 
3.200 164 5,13 

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) 26.660 517.978 
1.942,9

0 

        0,00 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -238.170 -74.319 31,20 

  
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) -243.070 -77.468 31,87 

920000 I Примици од задуживања 0 0 0,00 

921000 Примици од задуживања 0 0 0,00 

928000 
Примици од задуживања из транскација између или 

унутар јединица власти 
    0,00 

620000 II Издаци за отплату дугова 243.070 77.468 31,87 

621000 Издаци за отплату дугова 235.570 74.117 31,46 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или 

унутар јединица власти 
7.500 3.351 44,68 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 4.900 3.149 64,27 

930000 I Остали примици 5.900 4.253 72,08 

931000 Остали примици 4.100 4.253 103,73 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 

јединица власти 
1.800 0 0,00 

630000 II Остали издаци 1.000 1.104 110,40 

631000 Остали издаци 0 0 0,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 

јединица власти 
1.000 1.104 110,40 
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**** 
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА    
    0,00 

**** 
Неутрошена кредитна средства из 2020.године за 

планиране пројекте 
61.510 0 0,00 

**** 
Неутрошена намјенска средства из 2020.године за 

адапт.простора за Дјечији вртић 
150.000 93.339   

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) -211.510 443.659 -209,76 

     
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ 

-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН.ИМОВИНУ 

    
   

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ ЗА 

2021. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.03.2021. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

  
2.705.500 590.639 21,83 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.111.350 478.814 22,68 

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 
150.100 38.191 25,44 

713100 
Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
150.100 38.191 25,44 

714000 Порези на имовину 65.600 3.703 5,64 

714100 Порези на имовину 65.500 3.703 5,65 

714200 Порези на насљеђе и поклоне 50 0 0,00 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 50 0 0,00 

714900 Остали порези на имовину 0 0 0,00 

715000 Порези на промет производа и услуга 5.050 4 0,08 

715100 Порези на промет производа 5.050 4 0,08 

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 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.890.000 436.572 23,10 

717100 
Индиректни порези прикупљени преко УИО - 

збирно 
1.890.000 436.572 23,10 

719000 Остали порески приходи 500 344 68,80 

719100 Остали порески приходи 500 344 68,80 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 262.630 48.908 18,62 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 
25.010 3.249 12,99 

721100 
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и 

сличних права 
0 0 0,00 

721200 Приходи од закупа и ренте 25.000 3.249 13,00 

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 
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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 
232.620 44.710 19,22 

722100 Административне накнаде и таксе 17.100 6.208 36,30 

722200 Судске накнаде и таксе 0 0 0,00 

722300 Комуналне накнаде и таксе 45.100 14.081 31,22 

722400 Накнаде по разним основама 131.100 21.838 16,66 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 39.320 2.583 6,57 

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 5.000 949 18,98 

729100 Остали непорески приходи 5.000 949 18,98 

730000 Г р а н т о в и 71.000 0 0,00 

731000 Грантови 71.000 0 0,00 

731100 Грантови из иностранства 0   0,00 

731200 Грантови из земље 71.000   0,00 

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 
260.520 62.917 24,15 

787000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
260.520 62.917 24,15 

787100 Трансфери од државе 0   0,00 

787200 Трансфери од ентитета 260.420 62.905 24,16 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 50 12 24,00 

787400 
Трансфери од фондова обавезног социјалног 

осигурања 
50 0 0,00 

787900 Трансфери од осталих јединица власти 0   0,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0,00 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти     0,00 

        0,00 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 228.350 15.179 6,65 

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 
228.350 15.179 6,65 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 0,00 

811100 Примици за зграде и објекте 0 0 0,00 

811200 Примици за постројења и опрему 0 0 0,00 

811300 Примици за биолошку имовину 0 0 0,00 

811400 Примици за инвестициону имовину 0 0 0,00 

811900 Примици за осталу произведену имовину 0 0 0,00 

812000 Примици за драгоцјености 0 0 0,00 

812100 Примици за драгоцјености   0 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 228.350 15.179 6,65 

813100 Примици за земљиште 228.350 15.179 6,65 

813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0 0 0,00 

813300 Примици за остала природна добра 0 0 0,00 

813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0 0 0,00 

814000 

Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 

пословања 

0 0 0,00 
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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 

2.933.850 605.818 20,65 

     
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ -БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУУ 

    
   

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ ЗА 

2021 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.03.2021. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 

 
2.475.040 576.455 23,29 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.434.240 576.305 23,67 

411000 Расходи за лична примања запослених 1.106.400 259.350 23,44 

411100 Расходи за бруто плате запослених 945.400 221.668 23,45 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
161.000 30.262 18,80 

411300 
Расходи за накнаду плата запосл. за вријеме 

боловања (бруто) 
0 7.420 0,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 

(бруто) 
0 0 0,00 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 505.170 120.148 23,78 

412100 Расходи по основу закупа 3.600 0 0,00 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних, комуникационих и транспортних услуга 
97.430 36.407 37,37 

412300 Расходи за режијски материјал 16.520 5.566 33,69 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3.100 947 30,55 

412500 Расходи за текуће одржавање 42.850 2.206 5,15 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 12.910 2.459 19,05 

412700 Расходи за стручне услуге 63.150 9.076 14,37 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина 

и заштите животне средине 
38.900 13.276 34,13 

412900 Остали некласификовани расходи 226.710 50.211 22,15 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
62.970 18.702 29,70 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности 
5.040 3.005 59,62 
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413200 
Расходи финансирања по основу финансијских 

деривата 
0 0 0,00 

413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове 

у земљи 
55.730 14.663 26,31 

413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове 

из иностранства 
0 0 0,00 

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 1.600 724 45,25 

413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика 

из посл. и инвестиц. активности 
100 0 0,00 

413900 Расходи по основу затезних камата 500 310 62,00 

414000 Субвенције 56.900 6.200 10,90 

414100 Субвенције 56.900 6.200 10,90 

415000 Грантови 236.650 58.852 24,87 

415100 Грантови у иностранство 0 0 0,00 

415200 Грантови у земљи 236.650 58.852 24,87 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и  

градова 

463.550 111.846 24,13 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
394.450 94.552 23,97 

416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 

које се исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова 

69.100 17.294 25,03 

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 1.207 46,42 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови између јединица власти 
2.600 1.207 46,42 

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 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 
800 150 18,75 

487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
800 150 18,75 

487100 Трансфери држави   0 0,00 

487200 Трансфери ентитету 500 137 27,40 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 200 7 3,50 

487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 
100 6 6,00 

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 
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ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

  
432.150 95.343 22,06 

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 
432.150 95.343 22,06 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 413.950 95.179 22,99 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката 
129.510 1.404 1,08 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
167.100 93.461 55,93 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 117.340 314 0,27 

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 15.000 0 0,00 

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 
15.000 0 0,00 

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. 
3.200 164 5,13 

516100 
Издаци за залихе материј., робе и ситног 

инвент., амбалаже и сл. 
3.200 164 5,13 

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 

581200 

Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција са другим буџетским корисницима 

исте јединице власти 

    0,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

2.907.190 671.798 23,11 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - 

ФИНАНСИРАЊЕ 

          

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ ЗА 

2021. 

ГОДИНУ 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.03.2021. 

Проц. 

4/3  

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -243.070 -77.468 31,87 

  
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 -243.070 -77.468 31,87 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0 0 0,00 

921000 Примици од задуживања 0 0 0,00 

921100 
Примици од издавања хартија од вриједности 

(изузев акција) 
    0,00 

921200 Примици од узетих зајмова 0 0 0,00 

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 

928200 
Примици од задуживања код других буџетских 

корисника исте јединице власти 
    0,00 
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620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 243.070 77.468 31,87 

621000 Издаци за отплату дугова 235.570 74.117 31,46 

621100 
Издаци за отплату главн.по хартијама од 

вриједн.(изузев акција) 
65.790 32.406 49,26 

621200 
Издаци за отплату дуга по финансијским 

дериватима 
0   0,00 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова 

у земљи 
169.780 41.711 24,57 

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 3.351 44,68 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим 

јединицама власти 
7.500 3.351 44,68 

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 4.900 3.149 64,27 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 5.900 4.253 72,08 

931000 Остали примици 4.100 4.253 103,73 

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 4.100 4.253 103,73 

938000 
Остали примици из трансакција између или 

унутар јединица власти 
1.800 0 0,00 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 

јединицама власти 
1.800 0 0,00 

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 1.000 1.104 110,40 

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 
1.000 1.104 110,40 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
1.000 1.104 110,40 

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.-31.03.2021. ГОДИНЕ –  

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА  И НЕТО ИЗДАТАКА  

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

     

Економ.  

код 
О п и с 

БУЏЕТ ЗА 

2021. ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 

БУЏЕТА 

01.01.-

31.03.2021. 

Проц. 4/3  

1 2 3 4 5 

01 Опште јавне услуге 1.202.410 310.445 25,82 

02 Одбрана 0 0 0,00 

03 Јавни ред и сигурност 9.400 121 1,29 

04 Економски послови 36.600 2.200 6,01 
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05 Заштита животне средине 0 0 0,00 

06 Стамбени и заједнички послови 361.610 104.865 29,00 

07 Здравство 12.000 4.000 33,33 

08 Рекреација, култура и религија 270.940 67.547 24,93 

09 Образовање 59.630 14.401 24,15 

10 Социјална заштита 686.250 152.877 22,28 

  УКУПНО 2.638.840 656.456 24,88 

 

                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-147/21 

Датум: 17.06.2021.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

21. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине („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), како слиједи: 

1. са конто 411100-Расходи за бруто 

плате  2.925,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за на-

кнаду плате за вријеме боловања, родите-

љског одсуства и осталих накнада плата 

који се не рефундирају 1.500,00 KM   

на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи 1.425,00 КМ 

2. са конта 412900-Остали некласи-

фиковани расходи 400,00 КМ   

на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 400,00 КМ период  мај  2021. 

године. 

 

Члан 2. 

          За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

          Одлука  ступа  на  снагу  наредног  

 

 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-138/21 

Датум: 10.06.2021.  
_______________________________________________________ 

22. 

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 ребаланса 

буџета општине Петрово за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 2/21) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

трово доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 180,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 180,00 КМ период мај 

2021. године. 
 

Члан 2. 

          За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
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Члан 3. 

          Одлука  ступа  на  снагу  наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-139/21 

Датум: 10.06.2021.  
_______________________________________________________ 

23. 

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 ребаланса 

буџета општине Петрово за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 2/21) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

трово доноси 
 

О Д Л У К У 

О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате  1.500,00 KM   

  на конто 411300- Расходи за на-

кнаду плате за вријеме боловања, роди-

тељског одсуства и осталих накнада                                 

плата који се не рефундирају  1.500,00 KM, 

период јуни 2021. године.   
                                                                       

Члан 2. 

          За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

          Одлука  ступа  на  снагу  наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-160/21 

Датум: 07.07.2021.  
_______________________________________________________ 

24. 

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 ребаланса 

буџета општине Петрово за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 2/21) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Начелник општине 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате  1.741,00 KM  

 на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи (бруто)  

1.741,00 KM  период јуни 2021. године.    
 

Члан 2. 

          За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

          Одлука  ступа  на  снагу  наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-161/21 

Датум: 08.07.2021.  
_______________________________________________________ 

25. 

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 87-

1/21 од 31.05.2021. године, на приједлог 

Кризног штаба општине Петрово за борбу 

против вируса корона, Начелник општине 

доноси 
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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 07.06.2021. до 

21.06.2021. године забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама ве-

ћим од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама ве-

ћим од 70 лица  

- организација и извођење музике 

уживо у затвореном дијелу угоститељског 

објекта  

2. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пе-

риоду 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 07.06.2021. године а изузетно 

од тачке 1., прве алинеје овог закључка,       

дозвољавају се: 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 

публике и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ  „Института за 

јавно здравство Републике Српске“  

 - организација културних манифе-

стација на отвореном уз строго придр-

жавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  

„Института за јавно здравство  Републике 

Српске“  

4. 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“. 

5. 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 при-

државају упутстава „Института за јавно 

здравство Републике Српске“ за боравак у 

затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

6. Од обавезе ношења заштитне 

маске су изузета: 

1) дјеца млађа од седам година 

живота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку 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 

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 дјел-

атности коју обављају, 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћи-

вања пружања услуге у случају непри-

државања мјера 

10. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. 

године у аутобусима којим се обавља 

превоз лица у друмском саобраћају попу-

њеност аутобуса не може бити већа од 50% 

од капацитета 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 
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јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

бо-лести на радном мјесту. 

12. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

13. Субјекти који пружају услуге 

грађанима дужни су: 

- организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство 

Републике Српске“ 

 - на улазу у објекат поставити оба-

вјештење о укупном броју лица која могу 

боравити у односу  на његову површину 

14. Републички органи управе, 

органи јединица локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овла-

штења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на следећи начин: 

-на улазу у службене просторије 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у просторијама 

органа, 

-одржавати растојање у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз 

благовремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и 

матичне службе у јединицима локалне 

самоуправе уз обезбјеђење физичке про-

видне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом и 

кориснику. 

15. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на територији општине Петро-

во, број 02-014-1-94-82/21 од 20.05.2021. 

године. 

16. Ова наредба ступа на снагу 

07.06.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-83/21 

Датум: 02.06.2021.  
_______________________________________________________ 

 

 

26. 

 На основу члана 22. Закона о за-

штити и спашавању у ванредним ситу-

ацијама („Службени гласник Републике 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“,  

број 97/16 и 36/19), члана 87. став 3. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 8/17) и За-

кључка  о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване но-

вим вирусом корона (COVID-19) у Репу-

блици Српској, број 89-1/21 од 21.06. 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 од 21.06.2021. 

до 01.07.2021 године  забрањује се: 
- сва јавна окупљања у групама већим 

од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама већим од 

70 лица  

2. Од 21.06.2021. до 01.07.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пе-

риоду од 06:00 до 24:00 часа: 
- свим врстама угоститељских објекта 

за исхрану и пиће укључујући објекте који 

послују самостално или у оквиру других 

објеката у којима се обавља привредна дје-

латност (бензинске пумпне станице, објекти за 

смјештај и др.) 

-приређивачима игара на срећу (кла-

дионице, аутомат клубови, казина, томболе и 

др.)  

3. Од 21.06.2021. године у периоду 

од 06:00 до 24:00 часа а изузетно од тачке 

1., прве алинеје овог закључка, дозвоља-

вају се: 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство       

публике и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 
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јавно здравство Републике Српске“  

 - организација културних манифе-

стација на отвореном уз строго придр-

жавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  

„Института за јавно здравство  Републике 

Српске“  

4. 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“. 

5. Обавезују се грађани да у затво-

реном простору носе заштитну маску (пре-

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

државају заштитне мјере физичког  ра-

стојања од два метра како у затвореном 

тако и на отвореном простору те да се 

придржавају упутстава „Института за 

јавно здравство Републике Српске“ за бо-

равак у затвореном простору, у зави-

сности 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 

маске уколико није могуће одржавати 

физичко растојање од два метра, а у складу 

са упутством „Института за јавно здра-

вство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

8. 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 огра-

ничење броја лица у објекту у зависности 

од површине укупног простора објекта. 

9. 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 

дјелатности 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 

10. 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. 

11. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

12. 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 

обавјештење о укупном броју лица која 

могу боравити у односу на његову 

површину 

13. Републички органи управе, 

органи јединица локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овла-

штења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на следећи начин: 

-на улазу у службене просторије 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у просторијама 

органа, 

-одржавати растојање у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз бла-

говремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа до-

вољну заштиту запосленом и кориснику. 

14. Ступањем на снагу ове Наредбе, 

ставља се ван снаге Наредба о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 
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(COVID-19) на територији општине Пе-

трово, број 02-014-1-94-83/21 од 02.06. 

2021. године. 

15. Ова наредба ступа на снагу 

21.06.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-84/21 

Датум: 21.06.2021.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 22. Закона о зашти-

ти и спашавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12 и 46/17), члана82. 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 

Петрово“, број 8/17) и Закључка о оба-

везном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у Републици Српској, 

број 90-1/21 од 01.07.2021. године, на при-

једлог Кризног штаба општине Петрово за 

борбу против вируса корона, Начелник 

општине доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији општине Петрово 

1. У циљу спречавања ширења ви-

руса корона SARS-COV-2 од 01.07.2021. 

до 15.07.2021године  забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама 

већим од 120 лица , 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 

већим од 70 лица  

2. Од 01.07.2021. до 15.07.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пе-

риоду од 06:00 до 24:00 часа: 

- свим врстама угоститељских 

објекта за исхрану и пиће укључујући 

објекте који послују самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља 

привредна дјелатност (бензинске пумпне 

станице, објекти за смјештај и др.) 

-приређивачима игара на срећу 

(кладионице,аутомат клубови, казина, 

томболе и др.)  

3. Од 01.07.2021. године у периоду 

од 06:00 до 24:00 часа а изузетно од тачке 

1., прве алинеје овог закључка,   дозво-

љавају се: 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство    

публике  и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ  „Института за 

јавно здравство Републике Српске“  

- организација културних манифе-

стација на отвореном уз строго при-

државање мјера прописаних од стране ЈЗУ  

„Института за јавно здравство  Републике 

Српске“  

4.  Дозвољене активности из ове На-

редбе спроводе се уз пуну одговорност 

организатора уз  строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Института за 

јавно здравство Републике  Српске“. 

5. 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 при-

државају упутстава „Института за јавно 

здравство Републике Српске“ за боравак 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 

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 огра-
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ничење броја лица у објекту у зависности 

од површине укупног простора објекта. 

9. Обавезују се правна лица, пре-

дузетници и физичка лица који у ди-

ректном контакту пружају услуге гра-

ђанима 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 Ср-

пске“ за организовање рада у зависности 

од дјелатности коју обављају., 

5) одреде једно или више лица за 

спровођење епидемилошких мјера унутар 

продајног објекта, уз могућност ускраћи-

вања пружања услуге у случају непри-

државања мјера 

10. 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. 

11. Субјекти који обављају реги-

стровану дјелатност могу самостално оба-

вљати дезинфекцију пословних просторија 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

12. 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 

13. 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 

благовремено предузимање мјера дезинфе-

кције и појачане хигијене и 

-омогућити рад шалтер сале и ма-

тичне службе у јединицима локалне само-

управе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа 

довољну заштиту запосленом и кориснику. 

14.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 02-014-1-94-84/21 од 21.06.2021. 

године. 

15. Ова наредба ступа на снагу 

01.07.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику  општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-85/21 

Датум: 01.07.2021.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник  Ре-

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

чланом 161. Закона о службеницима и на-

мјештеницима у органима јединица лока-

лне самоуправе („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 97/16), члана 44. Пра-

вилника о јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 

градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 42/17) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

трово доноси                                                

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Конкурсне комисије 

 

I. 

Именује се Конкурсна комисија за 

спровођење Јавног конкурса за попуња-

вање упражњених радних  мјеста намје-

штеника у Општинској управи општине 

Петрово на неодређено вријеме (у даљем 

тексту: Комисија)  у саставу: 

1. Зоран Стјепановић, службеник, 

предсједник, 
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2. Драган Стјепановић, службеник, 

члан, 

3. Драган Петковић, намјештеник, 

члан. 
                                                   

II. 

Задатак Конкурсне комисије из та-

чке I. овог рјешењаје је да у складу са 

законом спроведе поступак по Јавном ко-

нкурсу за попуњавање упражњених радних  

мјеста намјештеника у Општинској управи 

општине Петрово на неодређено вријеме, 

што укључује контролу испуњавања усло-

ва, обављање улазног интервјуа са канди-

датима и сачињавање листе за избор ка-

ндидата по редоследу кандидата, на начин 

одређен Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 97/16) и Правилником 

о јединственим процедурама за попуња-

вање упражњених радних мјеста у гра-

дској, односно општинској управи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

42/17). Конкурсна комисија ће доставити 

начелнику општине листу за избор ка-

ндидата са записницима о предузетим ра-

дњама у току изборног поступка. 

 

III. 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено 

у „Службеном гласнику  општине Пе-

трово“ и на огласној табли Општинске 

управе општине Петрово.  

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-26/21 

Датум: 11.06.2021.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 59. и члана 82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службе-

ни гласник  Републике Срспке“, број 97/16 

и 36/19), и члана 93. став 5. Закона о слу-

жбеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени 

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

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник  општине Петрово“, број 

8/17) , Начелник општине Петрово доноси                                          

 

 

 

П Л А Н 

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 

УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА  У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО У 2021. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овим Планом утврђују се теме обу-

ка и начин стручног оспособљавања и 

усавршавања службеника у Општинској 

управи општине Петрово у 2021. години. 

 

Члан 2. 

Стручно оспособљавање и усаврша-

вање службеника у Општинској управи 

општине Петрово вршиће се у складу Про-

грамом рада система обуке за запослене у 

јединицама локалне самоуправе за 2021. 

годину који је 28.04.2021. године усвојила 

Комисија за обуку, као координационо ти-

јело.  

 

Члан 3. 

План стручног оспособљавања и 

усавршавања службеника у Општинској 

управи општине Петрово обухвата теме 

обука из Програма рада за 2021. годину, и 

то: 

1. Превентивне активности у ЈЛС у 

доба пандемије корона вируса-нови/осно-

вни програм обуке, 

2.  Припреме пројеката у оквиру 

Инструмената за претприступну помоћ ЕУ 

2021-2027 (ИПА 3)-нови основни програм 

обуке, 

3. Припрема  приједлога прекогра-

ничне сарадње –нови/основни програм 

обуке, 

4. Електронско подношење пријава 

за регистрацију пореских обвезника 

доприноса у јединствен систем регистра-

ције, контроле и наплате доприноса-

нови/основни програм обуке, 

5. Израда стратешких докумената и 

средњорошног и годишњег планирања 

рада, праћења и извјештавања- нови/осно-

вни програм обуке, 

6. Унапређење безбиједности са-

обраћаја кроз припрему и реализацију 

превентивних мјера-нови/основни програ 

обуке. 
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Теме обука из тачке 1. до 4. овог 

члана биће организоване online, а теме 

обука из тачке 5. и 6. биће организоване на 

традиционални начин. 

У случају наступања околности које 

могу довести до немогућности органи-

зовања неке од наведених обука, Мини-

старство ће алтернативно организовати 

извођење обука на друге теме. 

Термини обука које се реализују у 

сарадњи са другим институцијама и изво-

ђачима обука, накнадно ће бити утврђени. 
 

Члан 4. 

Савез општина и градова Републике 

Српске као партнер Министарства управе 

и локалне у складу са усвојеним Программ 

рада система обуке за 2021. годину, пла-

нира да изведе следеће обуке: 

1. Прекогранична сарадња, 

2.  Е-обуке на тему пружања соци-

јалних услуга, 

3. Улога ОЦД у транспарентности 

расподјеле средстава из локалних буџета, 

4. Учешће грађана и ОЦД у доно-

шењу одлука на локалном нивоу, 

5. Вебинар на тему социјалне услу-

ге-мобилни тимови, 

6. Размјена искустава у вези успје-

шно имплементираних постројења за при-

купљање и третман отпадних вода (QV-8), 

7. Развој компетенција изабраних 

општинских/градских званичника у секто-

ру за водоснабдијевање и санитацију(QV-

5), 

8. Капитални инфраструктурни 

пројекти у сектору за водоснабдијевање и 

санитацију(QV-1), 

9. Интегрисани асет менаџмент, 

10. Систем планирања у Републици 

Српској,обука за изабране званичнике, 

11. Финансијско управљање и ко-

нтрола, 

12. Финансирање пројеката у окви-

ру ЕУ фондова. 

Обуке ће се организовати традици-

онално уколико буде дозвољавала трену-

тна епидемиолошка ситуација, Алтерна-

тивно, сходно препорукама републичког 

штаба за ванредне ситуације, обука ће би-

ти организована online. 
 

Члан 5. 

У 2021. години службеницима ће 

бити доступни електронски програми  

обука на Веб порталу система обуке који је 

доступан на страници Министарства 

управе и локалне самоуправе.  

Члан 6. 

Буџетом општине Петрово планира-

на су средства за стручно усавршавање 

запослених, за текућу годину. 

 

Члан 7. 

О упућивању службеника на један 

од облика стручног оспособљавања и 

усавршавања одлучује Начелник општине 

самостално, на усмени или писмени при-

једлог руководиоца организационог дијела 

Општинске управе. 

Службеници су дужни присуство-

вати и активно учествовати у обукама на 

које  буду  упућени. 

Сваки службеник је обавезан да 

прати и проучава прописе, стручне 

публикације и друге материјале из 

дјелокруга рада и надлежности јединица 

локалне самоуправе. 

 

Члан 8. 

Одјељење за општу управу заду-

жено је за праћење примјене и реализације 

овог плана. 

Службеници су дужни доставити 

Одјељењу за општу управу извјештаје о 

обукама на којима су присуствовали, као и 

копију дипломе, цертификата  или другог 

документа о учешћу на обуци, ради ула-

гања у персонални досије. 

 

Члан 9. 

Овај План ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-12-4/21 

Датум: 11.06.2021.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), та-

чке 10. Уредбе о канцеларијском послова-

њу („Службени гласник Републике Ср-

пске“, броj: 8/20), тачке 207. Упуства о 

спровођењу канцеларијског пословања 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
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броj: 129/20)  и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник  општине 

Петрово“ број: 8/17), Начелник општине 

Петрово, доноси      

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОЗНАЧАВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

 

Члан 1. 

 Организационе јединице органа 

општине и Општинске управе општине 

Петрово означавају се арапским бројевима 

почев од 01 до 06  како слиједи: 

             - 01: Скупштина општине, предсје-

дник Скупштине општине и радна тијела 

Скупштине општине, 

             - 02: Начелник општине и замјеник 

начелника општине, 

             - 03: Одјељење за привреду и фина-

нсије, 

             - 04: Одјељење за општу управу, 

             - 05: Одјељење за просторно уређе-

ње и стамбено-комуналне послове, 

             - 06: Одсјек за стратешко планира-

ње и управљање развојем. 

 

Члан 2. 

            Начелници одјељења Општинске 

управе и шеф самосталног одсјека могу у 

оквиру своје организационе јединице озна-

чити поједине реферате арапским броје-

вима почев од 1. који се уносе као нпр. 

03/1, 03/2 итд.  

 

Члан 3. 

            Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о означавању 

организационих јединица („Службени гла-

сник  општине Петрово“ број: 18/06). 

 

Члан 4. 

       Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у “Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-29/21 

Датум: 11.06.2021.  
_______________________________________________________ 

31.  

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16, 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 „Уређење дјечијег игралишта 

дјечијег вртића у Петрову“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне радова „Уређење дјечијег игралишта 

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 5.555,55 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи  6.500,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбиједиће се из гранта Министарства 

просвјете и културе, а трошкови ће се 

књижити на конту број 511 296  - Издаци 

за реконструкцију и адаптацију спортских 

полигона, паркова и тргова ( фонд 03). 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одсјек за стратешко планирање и упра-

вљање развојем. 
 

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: 02-014-7-43/21 

Датум: 01.06.2021.  
_______________________________________________________ 
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32.  

На основу чланa 59. Закона о ло-

калној 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 

 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

o именовању чланова Комисије за израду 

предлога споразума за успостављање 

сарадње између општине Петрово  

и града Добоја  

 

I 

Именује се испред општине Петро-

во чланови Комисије за израду предлога 

споразума за успостављање сарадње изме-

ђу општине Петрово и града Добоја, са 

циљем оснивања посебне организационе 

јединице Дјечији вртић у улици Озренских 

одреда 60 у општини Петрово у органи-

зационом саставу ЈПУ „Мајке Југовић“ 

Добој,  у следећем саставу: 

1. Мира Катанић,  дипл . прав.  

2. Невена Петковић , маст.екон.  

3. Жељка Илић, дипл.инж.пољ. 

II 

Задатак чланова Комисије испред 

општине Петрово је да заједно у сарадњи 

са члановима Комисије  за  израду пре-

длога споразума за успостављање сарадње 

између општине Петрово и града Добоја, 

именованим испред града Добоја, сачине 

предлог споразума за успостављање сара-

дње између општине Петрово и града 

Добоја са циљем оснивања посебне орга-

низационе јединице Дјечији вртић у улици 

Озренских одреда 60 у општини Петрово у 

организационом саставу ЈПУ „Мајке Југо-

вић“ Добој. 

 

III 

Предлогом споразума о  успоста-

вљање сарадње између општине Петрово и 

града Добоја, дефинисаће се права и оба-

везе општине Петрово, града Добоја и  

ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој о  оснивању 

посебне организационе јединице Дјечији 

вртић у улици Озренских одреда 60 у 

општини Петрово у организационом са-

ставу ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој. 

     

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: 02-014-4-23/21 

Датум: 02.06.2021.  
_______________________________________________________ 

33. 

 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) Начелник општине Петрово  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се  као лице задужено да у име општи-

не Петрово као наручиоца радова, прати 

извођење радова по Уговору о уређењу 

паркинга испред ДВЈ Петрово,број 02-014-

6-46/21 од 04.06.2021. године 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења а бит ће објављено у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-24/21 

Датум: 09.06.2021.  
_______________________________________________________ 

34.  

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) Начелник општине Петрово  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се  као лице задужено да у име општи-

не Петрово као наручиоца радова, прати 

извођење радова по Уговору о уређењу 

дјечијег игралишта дјечијег вртића у 

Петрову, број 02-014-6-47/21 од 04.06. 

2021. године 
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2. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења а бит ће објављено у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-25/21 

Датум: 09.06.2021.  
_______________________________________________________ 

35.  

На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 118. Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

Начелник општине Петрово,  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручног надзора 
 

I 

Стручни надзор (електро-фаза) над 

извођењем радова у приземљу стамбено-

пословног објекта „А2“ у Улици Озре-

нских одреда број 60, на реконструкцији и 

измјени намјене пословних простора у 

установу за предшколско васпитање и 

образовање –вртић, а који ће се изводити 

по Уговору број: „02-014-6-126/20“ од 

24.12.2020. године закљученим са „Симпро 

градња“ д.о.о. Добој; повјерава се Божић 

Бранимиру, дипл.инж.ел. са лиценцом број 

ФЛ-8250/18 од 22.12.2018. године, издата 

од стране Министарства за просторно уре-

ђење, грађевинарство и екологију Репу-

блике Српске.  

 

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 

 

III 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним радо-

вима. 

 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 

 

V 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-31/21 

Датум: 14.06.2021.  
_______________________________________________________ 

36.  

На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 118. Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

Начелник општине Петрово,  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручног надзора 
 

I 

Стручни надзор (машинска-фаза) 

над извођењем радова у приземљу ста-

мбено-пословног објекта „А2“ у Улици 

Озренских одреда број 60, на реконстру-

кцији и измјени намјене пословних про-

стора у установу за предшколско васпи-

тање и образовање –вртић, а који ће се 

изводити по Уговору број: „02-014-6-

126/20“од 24.12.2020. године закљученим 

са „Симпро градња“ д.о.о. Добој; повјерава 

се Митровић Деану, дипл.инж.маш. са ли-

ценцом број ФЛ-8820/19 од 21.12.2019. го-

дине, издата од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске.  

 

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 
 

III 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним ра-

довима. 
 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 
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V 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-32/21 

Датум: 14.06.2021.  
_______________________________________________________ 

37.  

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

са чланом 24. став (1) тачка а)  Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 59. Закона о локалној само-

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

36/19), те члана 74. Статута општине Пе-

трово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке  радо-

ва „Додатни радови на реконструкцији и 

измјени намјене пословног простора у 

установу за предшколско васпитање и 

образовање – вртић“. 

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке радова „Додатни радови на ре-

конструкцији и измјени намјене пословног 

простора у установу за предшколско ва-

спитање и образовање – вртић“ путем пре-

говарачког поступка без објаве обавјеште-

ња. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона 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 15.276,40  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи  17.873,38 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су у складу са буџетом 

Општине Петрово за 2021. годину, на  ко- 

нту број: 511 227 -  Издаци за адаптацију 

пословног простора за дјечији вртић 

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: 02-014-7-46/20 

Датум: 03.06.2021.  
_______________________________________________________ 

38.  

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-

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

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 8/17), Начелник општине 

Петрово,  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача радова путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења:  „Дода-

тни радови на реконструкцији и измјени 

намјене пословног простора у установу  

за предшколско васпитање и  

образовање – вртић“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача извођача радова путем 

преговарачког поступка без објаве обавје-

штења: „Додатни радови на реконстру-

кцији и измјени намјене пословног про-

стора у установу за предшколско васпи-

тање и образовање – вртић“ у следећем са-

ставу: 

1. Мира Катанић, дипл. прав., пре-

дсједник  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл. инж. пољ. 
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2.  Жељка Илић, дипл. инж.пољ., 

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 

23.06.2021. године у 12:30 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: 02-014-7-49/21 

Датум: 04.06.2021.  
_______________________________________________________ 

39.  

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка саобраћајних знакова“ 

  

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне роба путем директног споразума: 

„Набавка саобраћајних знакова“. 

 

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 1.709,40 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2021. годину, са конта број: 412 521 – 

Расходи за текуће одржавање објеката дру-

мског саобраћаја. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке Одсјек за 

стратешко планирање и управљање ра-

звојем. 
 

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: 02-014-7-54/21 

Датум: 24.06.2021.  
_______________________________________________________ 

40.  

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

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), те члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 8/17), Начелник 

општине Петрово,  доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка играчки за дјечији вртић у 

Петрову“ 
  

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне роба путем директног споразума:  



Страна 59 – Број 9    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 12.07.2021. године 
 

„Набавка играчки за дјечији вртић 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 2.735,04 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.200,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Пе-

трово за 2021. годину, са конта број: 511 

361 – Издаци за набавку опреме за на-

мјештај образовних, научних и културних 

установа.  

 

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: 02-014-7-56/21 

Датум: 09.07.2021.  
_______________________________________________________ 

41.  

На основу члана 142. став 7. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. став (3) 

Правилника о вршењу техничког прегледа 

објеката и осматрању тла и објеката у току 

њихове употребе („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 100/13), а након 

проведеног Јавног конкурса од 20.04. 2021. 

године, Начелник Одјељења за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове 

Општине Петрово, утврђује 

 

Л и с т у  

правних лица и листу физичких лица  

који  испуњавају  услове  за  вршење 

послова техничког прегледа објеката  

 

I 

1. Листа правних лица      

 

1.1 „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. за пла-

нирање, пројектовање и консалтинг, Бања 

Лука, (све фазе) ; 

1.2. „ИГ“ Институт за грађевинар-

ство д.о.о. Бања Лука, (све фазе); 

1.3. „УНИС“ Институт за екологију, 

заштиту на раду и заштиту од пожара; 

д.о.о.  Пале; (све фазе)  

1.4. „ДОБОЈИНВЕСТ“ а.д. за озга-

низовање изградње и уређења насеља, До-

бој, (архитектонска, хидротехничка, фаза 

нискоградње, електрофаза -инсталације 

јаке струје и електроенергетска постро-

јења, машинскла фаза -област термотехни-

ке, инсталације гријања, гаса, вентилације 

и климатизације)) 

1.5. „МВО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. 

за пројектовање, инжењеринг и консалти-

нг, Добој (конструктивна и архитектонска 

фаза) 

1.6. „ТЕРМОПРОЈЕКТ“ д.о.о.  за 

пројектовање и инжењеринг Добој,  

(област термотехнике- инсталације грија-

ња, гаса, вентилације, климатизације) 

1.7.„БЕТА-ПЛАН“ д.о.о. за грађеви-

нарство, пројектовање и услуге, Добој (фа-

за инсталације јаке струје и електроенер-

гетска постројења). 

 

 2. Листа физичких лица која могу 

бити чланови комисије за технички 

преглед објеката кад комисију формира 

Одјељење 

 

2.1. Душко Никић, мастер инжењер 

геодезије 

2.2. Синиша Лукић, дипл.инж.арх.  

из Добоја, (архитектонска фаза) 

2.3.Дејан Зеленковић, дипл.инж.арх. 

из Добоја (архитектонска фаза) 

2.4. Угљеша Мишић, дипл.инж.арх. 

из Добоја (архитектонска фаза) 

2.5. Обрад Радић, дипл.инж.грађ. из 

Бољанића (конструктивна фаза) 
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2.6. Мира Васић Тодоровић, дипл. 

инж. грађ.из  Добоја, (конструктивна фаза) 

2.7. Младен Радић, дипл.инж.грађ. 

из Добоја,  (конструктивна фаза) 

2.8. Сања Нарић Радић,дипл. инж. 

грађ, из Добоја, (конструктивна фаза) 

2.9. Зоран Стојановић, дипл.инж. 

грађ.  из Добоја, (конструктивна фаза) 

2.10. Миливоје Новаковић, дипл. 

инж.ел. из Добоја, (електро-фаза, инстала-

ција јаке струје, електроенергетска постро-

јења) 

2.11.Зоран Шкорић, дипл.инж.ел. из 

Станара, (електро –фаза,инсталација јаке 

струје, електроенергетска постројења) 

2.12. Владо Ђукић, дипл.инж.маш. 

из Добоја, (машинска фаза, термотехника- 

инсталације гријања, гаса, вентилације, 

климатизације) 

 

II 

Листа правних и листа физичких 

лица из члана I  утврђује се на период од 

двије године. 

 

           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

   Мира Катанић, дипл.правник.,с.р. 

Број: 05/1-36-1-63/21 

Датум: 08.06.2021.  

______________________________________________________________________________________________________________ 
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