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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 16                 Петрово,  29.12.2021. године                  Година: XXIX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. 

  Б У Џ Е Т  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

ПП ПРГАНИЗАЦИПНПЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Кпнтни пквир 
П  П  И  С 

 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

П       Р       И       Х       П        Д           И 

710000 ППРЕСКИ ПРИХПДИ 2.111.350 1.259.913 2.335.430 110,61 

711000   Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит 100 0 50 50,00 

  711110 Прихпди  на дпхпдак  100 0 50 50,00 

  711113 
Ппрез на прихпде пд ппљппривреде и 
щумарства 

100 0 50 50,00 

713000   
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд 
сампст.дјелатнпсти 

150.100 107.508 160.100 106,66 

  
713110 

Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд 
сампсталних дјелатнпсти 

150.100 107.508 160.100 106,66 

  713111 Ппрез на прихпде пд сампст.дјелатнпсти 20.000 23.414 30.000 150,00 

  
713112 

Ппрез на прихпде пд сампстал. дјелат.у 
паущалнпм изнпсу 

100 0 100 100,00 

  713113 Ппрез на лишна примаоа 130.000 84.094 130.000 100,00 

714000    Ппрези на импвину 65.550 49.063 66.200 100,99 

  714100 Ппрез на импвину 65.500 49.063 66.100 100,92 

  714111 Ппрез на импвину 500 0 100 20,00 

  714112 Ппрез на неппкретнпсти 65.000 49.063 66.000 101,54 

  714200 Ппрез на наслеђе и ппклпне 50 0 50 100,00 

  714211 Ппрез на наслеђе и ппклпне 50 0 50 100,00 

  714300 Ппрези на финансијске и капиталне транс. 50 0 50 100,00 

  714311 Ппрез на пренпс неппкретнпсти 50 0 50 100,00 

715000   Ппрез на прпмет прпизв.и услуга 5.100 11 5.080 99,61 

  715100 Прхпди пд ппреза на прпмет прпизпвда 50 11 40 80,00 

  715110 Прихпди пд ппреза на прпмет прпизвпда 50 11 40 80,00 

  715200 Прихпди пд ппреза на прпмет услуга 50 0 40 80,00 

  715210 Прихпди пд ппреза на прпмет услуга 50 0 40 80,00 

  715300 Акцизе 5.000 0 5.000 100,00 

  715311 Акцизе на деривате нафте 5.000 0 5.000 100,00 

717100 717100 Индиректни ппрези дпзнашени пд УИП 1.890.000 1.099.639 2.100.000 111,11 

  717111 
Индиректних ппрези прикупљени прекп 
УИО -збирнп 

1.890.000 1.099.639 2.100.000 111,11 

719000   Пстали ппрези 500 3.692 4.000 800,00 

  719100 Пстали ппрези 500 3.692 4.000 800,00 

  719113 Ппрез на дпбитке пд игара на срећу 500 3.692 4.000 800,00 

720000 НЕППРЕСКИ ПРИХПДИ 250.610 160.190 294.590 117,55 
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721000   
Прихпди пд предузет.активнпсти и 
импвине и прих.пд ппзитив. курсних 
разлика 

25.010 14.240 30.010 119,99 

  721200 Пстали прихпди пд импвине 25.000 14.240 30.000 120,00 

  
721220 

Прихпди пд земљищне ренте и 
изнајмљив.кприсника бучета и ппщтине 

25.000 14.240 30.000 120,00 

  721222 Прихпди пд даваоа у закуп пбјеката  15.000 14.240 20.000 133,33 

  721223 Прихпд пд ренте 10.000 0 10.000 100,00 

  
721300 

Прихпди пд камата на гптпв. и гптпвинске 
еквиваленте 

10 0 10 100,00 

  
721311 

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

10 0 10 100,00 

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

220.600 142.982 259.580 117,67 

722100   Ппщтинске административне  таксе 17.100 11.091 17.100 100,00 

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

  722121 Опщтинске административне таксе 17.000 11.091 17.000 100,00 

722300   Кпмуналне накнаде и таксе 45.100 42.206 61.100 135,48 

  722310 Лпкалне кпмуналне таксе 40.100 31.870 45.100 112,47 

  722312 Кпмунална такса на фирму 40.000 31.870 45.000 112,50 

  
722314 

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

50 0 50 100,00 

  
722316 

Кпмуналне таксе за приређ.музиш.прпгр.у 
угпст.пбјект. 

50 0 50 100,00 

  722320 Бправищне накнаде и таксе 5.000 10.336 16.000 320,00 

  722321 Бправищна такса 5.000 10.336 16.000 320,00 

722400   Накнаде пп разним пснпвама 131.100 89.540 181.130 138,16 

  722410 Накнада за грађ.земљищте 500 0 500 100,00 

  722411 Накнада за уређиваое грађ.земљищта 500 0 500 100,00 

  722420 Накнаде за путеве и кприщтеое сирпвина 69.500 54.327 114.500 164,75 

  
722424 

Накнада за кприщтеое минералних 
сирпвина 

65.000 54.327 110.000 169,23 

  
722425 

Накнаде за прпмјену намјене 
ппљoпр.земљищта 

4.500 0 4.500 100,00 

  722430 Накнаде за кприщтеое щума 36.000 18.900 42.000 116,67 

  
722435 

Сред. за репрпд. щума пствар.прпдајпм 
щумс.спртим. 

35.000 17.462 40.000 114,29 

  
722437 

Накнада за пбављаое ппслпва пд ппщтег 
интереса у щумама у приватнпј свпјини 

1.000 1.438 2.000 200,00 

  722440 Накнаде за кприщтеое впде 15.000 11.137 18.000 120,00 

  722440 Накнаде за кприщтеое впде 15.000 11.137 18.000 120,00 

  722460 Пстале накнаде 10.100 5.176 6.130 60,69 

  722461 
Накнаде за кприщћеое кпм.дпбара пд 
ппщег интереса 

0 21 30 0,00 

  722465 
Накнада за впде за индустријске прпцесе, 
укљуш.и термпелектране 

100 34 100 100,00 

  
722467 

Накнаде за реализ. ппсебних мјера защтите 
пд ппжара 

10.000 5.121 6.000 60,00 

722500   Пихпди пд пружаоа јавних услуга 27.300 145 250 0,92 

  
722591 

Властити прихпди бучетских кприсника 
ппщтине 

300 145 250 83,33 

  
722591 

Припди пд грађана за смјещтај дјеце у 
вртић 

27.000 0 0 0,00 
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729000   
ПСТАЛИ ППЩТИНСКИ НЕППРЕСКИ 
ПРИХПДИ 

5.000 2.968 5.000 100,00 

  729100 Пстали  ппщтински неппрески прихпди 5.000 2.968 5.000 100,00 

  
729124 

Остали ппщтински прихпди (струја, гријаое, 
шищћеое - кприсника закупа, и псталп) 

5.000 2.968 5.000 100,00 

730000   ГРАНТПВИ 70.500 112.210 45.000 63,83 

731100   Грантпви из инпстранства 0 12.300 0 0,00 

  731110 Текући грантпви из инпстранства 0 10.000 0 0,00 

  731112 
Текући грантпви пд међунарпдних 
прганизација 

0 10.000 0 0,00 

  731120 Капитални грантпви из инпстранства 0 2.300 0 0,00 

  731122 
Капитални грантпви пд међунарпдних 
прганизација 

0 2.300   0,00 

731200   Грантпви из земље 70.500 99.910 45.000 63,83 

  731210 Текући грантпви из земље 500 7.683 0 0,00 

  731211 Текући грантпви пд прав.лица у земои  500 7.683   0,00 

  731220 Капитални грантпви из земље 70.000 92.227 45.000 64,29 

  
731221 

Капитални грант пд Фпнда за защтиту 
живптне средине 

50.000 57.320   0,00 

  
731222 

Капитални грантпви пд физишких лица у 
земљи за изградоу и санац.асвалтних 
путева -марка на марку 

20.000 34.907 45.000 225,00 

787000 
  

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИШИТИХ 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

260.520 155.800 251.650 96,60 

787200   Трансфери пд ентитета 260.420 155.724 251.500 96,57 

  
787211 

Трансфери пд ентитета - Трансфери 
јединицама лпкалне сампупр. за ппдрщку 
бучету 

88.000 47.700 95.400 108,41 

  
787211 

Трансфери јединицама лпкалне сампуправе 
за прпјекте и активнпсти у пбласти 
здравствене и спцијалне защтите 

160.650 97.948 156.000 97,11 

  
787211 

Трансфери јединицама лпкалне сампуправе 
пд ентитета за ппрезе, дппринпсе и 
неппр.прих.пп записн.ПУРС  

100 48 100 100,00 

  
787211 

Трансфери пд Министарства прпсвјете и 
културе за ушенике дефицитарних 
занимаоа 

11.670 10.028 0 0,00 

787300   
Трансфери јединицама лпкалне 
сампуправе 

50 76 100 200,00 

  
787311 

Трансфери пд јединица лпкалне 
сампуправе 

50 76 100 200,00 

787400   
Трансфери пд фпндпва пбавезнпг 
спц.псигураоа 

50 0 50 100,00 

  
787411 

Трансфери пд фпндпва пбавезнпг 
спц.псигураоа 

50 0 50 100,00 

810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 228.350 15.179 250.000 109,48 

813100   Примици за земљищте 228.350 15.179 250.000 109,48 

  813113 
Примици пд прпдаје земљищта у ппсл.зпни 
Спшкпвац и Петрпвп 

78.350 0 100.000 127,63 

  813113 
Примици пд прпдаје земљ. у  Туристиш. 
зпни Калуђерица 

150.000 15.179 150.000 100,00 

921200   Примици пд узетих зајмпва 0 0 0 0,00 

  921243 
Примици пд  зајмпва узетих пд лизинг 
друщтава 

0 0 0 0,00 

931900   Пстали примици 4.000 4.178 4.000 100,00 
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  931919 
Остали примици из земље-наплаћена 
пптрживаоа пд купаца из ранијих гпдина 

4.000 4.178 4.000 100,00 

938100   
Пстали примици из трансакција са дргугим 
једин. власти 

1.800 8.865 1.000 55,56 

  938110 
Примици пд наплате рефундације 
ппрпд.бплпваоа 

0 974 0 0,00 

  938121 
Примици за накнаде плата за вријијеме 
бплпв.кпји се рефундирају пд фпндпва 
пбавезнпг спц.псигураоа. 

1.800 7.891 1.000 55,56 

****   
Неутрпщена намјенска седства из ранијих 
гпдина 

211.510 0 199.707 94,42 

****   
Неутрпщена кредитна средства пд накнаде 
прпмјену намјене ппљппр. Земљищта 

0 0 17.900 0,00 

****   
Неутрпщена намјенска средства из 2021. 
гпдине 

0 0 122.407 0,00 

****   
Неутрпщена кредитна средства за прпјекте 
из 2020 г 

61.510 0 59.400 96,57 

****   Неутрпщена средства за дјешији вртић у Петрпву 150.000 0 0 0,00 

УКУПНА БУЧЕТСКА СРЕДСТВА  3.138.640 1.716.335 3.381.377 107,73 

              

ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА-ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД 

722500   Прихпди пд пружаоа јавних услуга 8.320 6.583 10.500 126,20 

  722591 Властити прихпди бучетских кприсника 8.320 6.583 10.500 126,20 

938100   
Пстали примици из трансакција са дргугим 
једин. власти- бплпваоа 

0 3.112 0 0,00 

  938121 
Примици за накнаде плата за вријијеме 
бплпв.кпји се рефундирају пд фпндпва 
пбавезнпг спц.псигураоа. 

0 3.112 0 0,00 

    УКУПНП ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД 8.320 9.695 10.500 126,20 

ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

722500   Прихпди пд пружаоа јавних услуга 1.500 1.006 1.500 100,00 

  722591 Властити прихпди бучетских кприсника 1.500 1.006 1.500 100,00 

731200   Грантпви из земље 500 0 500 100,00 

  731211 Текући грантпви пд правних лица 500 0 500 100,00 

931900   Пстали примици 100 264 100 100,00 

  931919 
Остали примици из земље-наплаћена 
пптрживаоа  из ранијих гпдина 

100 264 100 100,00 

938100   
Пстали примици из трансакција са дргугим 
једин. власти- бплпваоа 

0 3.112 8.020 0,00 

  938111 
Примици пд наплате рефундације 
ппрпд.бплпваоа 

0 0 8.020 0,00 

  938121 
Примици пд наплате рефундације пбишнпг 
бплпваоа 

0 3.112 0 0,00 

    УКУПНП ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 2.100 4.382 10.120 481,90 

ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА- НАРПДНА БИБЛИПТЕКА 

722500   Прихпди пд пружаоа јавних услуга 200 155 200 100,00 

  722591 Властити прихпди бучетских кприсника 200 155 200 100,00 

    УКУПНП НАРПДНА БИБЛИПТЕКА 200 155 200 100,00 

ПРИХПДИ НИЖИХ ППТРПЩАШКИХ ЈЕДИНИЦА - СЩЦ 

722500   Прихпди пд пружаоа јавних услуга 2.000 570 2.000 100,00 

  722591 Властити прихпди бучетских кприсника 2.000 570 2.000 100,00 

    УКУПНП СЩЦ ПЕТРПВП 2.000 570 2.000 100,00 

УКУПНА БУЧЕТСКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА БУЧЕТСКИХ 
КПРИСНИКА 

3.151.260 1.731.137 3.404.197 108,03 



Страна 5 – Број 16     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 29.12.2021. године 
 

Кпнтни пквир 
П  П  И  С 

 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 6 5 6 7 

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

00380130 ППЩТИНСКА УПРАВА 

ТЕКУЋИ РАСХПДИ 

411000   РАСХПДИ ЗА ЛИШНА ПРИМАОА 731.270 480.665 738.650 101,01 

411100   Расхпди за брутп плате 629.020 387.395 612.550 97,38 

  411111 Расхпди за пснпвну плату 380.060 234.072 375.000 98,67 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 22.040 12.132 15.600 70,78 

  411131 
Расхпди за увећаое плате пп пснпву раднпг 
стажа 

19.570 13.558 20.300 103,73 

  411136 
Расхпди за увећаое пснпвне плате -ппрез 
на дпхпдак 

1.030 628 950 92,23 

  411192 Расхпди за дппринпс за ПИО 116.340 71.634 113.100 97,22 

  411195 
Расхпди за дппринпсе за здравственп 
исигураое 

75.470 46.465 73.500 97,39 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

3.820 2.319 3.700 96,86 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту 10.690 6.587 10.400 97,29 

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

102.250 76.801 125.600 122,84 

  411211 
Расхпди за накнаде за превпз на ппсап и са 
ппсла 

22.500 14.292 22.500 100,00 

  411221 Расхпди за накнаде за тппли пбрпк  30.000 21.465 45.540 151,80 

  411222 Расхпди за регрес за гпд.пдмпр 16.640 16.160 16.200 97,36 

  411227 
Расхпди за накна де за тппли пбрпк и 
регрес- ппрез 

5.670 4.174 6.860 120,99 

  411261 
Расхпди пп псн.дневница за служб. 
путпваоа у земљи 

700 180 500 71,43 

  411262 
Расхпди пп псн.дневница за служб. 
путпваоа у инпстр. 

500 157 500 100,00 

  411292 Расхпди за дппринпс за ПИО 14.800 11.491 18.890 127,64 

  411295 
Расхпди за дппринпсе за здравственп 
псигураое 

9.600 7.454 12.250 127,60 

  411297 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

480 372 620 129,17 

  411298 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту 1.360 1.056 1.740 127,94 

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

0 12.596 500 0,00 

  411311 
Расх.за накнаду плате за вријеме бплпв.кпји 
се не рефундирају 

0 8.125 500 0,00 

  411317 
Расх.за накнаду плате за вријеме бплпв.кпји 
се не рефундирају- ппрез на дпхпдак 

0 266 0 0,00 

  411318 

Расхпди за увећаое накнаде плате пп 
пснпву раднпг стажа за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг и др.пдсуства кпји се не 
рефунд. 

0 215 0 0,00 

  411392 

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

0 2.250 0 0,00 
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  411393 

Расхпди за дппринпсе на накнаду плата за 
здр.псиг.за  вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг пдсуства и псталих накнада 
плата  кпји се не рефундирају 

0 1.460 0 0,00 

  411394 

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

0 73 0 0,00 

  411395 

Расхпди за дппринпсе на накнаду плата за 
дјешију защтиту за  вријеме бплпваоа, 
рпдитељљскпг пдсуства и псталих накнада 
плата  кпји се не рефундирају 

0 207 0 0,00 

411400   
Расхпди за птпремнине и једнпкра. 
ппмпћи (брутп) 

0 3.873 0 0,00 

  411411 
Расхпди за птпремнине пп кплективнпм 
угпвпру 

0 1.740 0 0,00 

  411414 
Расхпди за нпвшане ппмпћи у слушају смрти 
ужег шл.ппрпдице 

0 2.133 0 0,00 

  411415 
Расхпди за нпвш.ппмпћи у слушају теже 
бплести или инвалиднпсти. 

0 0 0 0,00 

412000   
РАСХПДИ ПП ПСНПВУ КПРИЩЋЕОА РПБА 
И УСЛУГА 

314.990 200.708 332.970 105,71 

412100   Расхпди пп пснпву закупа 3.600 0 0 0,00 

  412100 Расхпди пп пснпву закупа 3.600 0 0 0,00 

412200   
Расхпди пп псн.утрщка енергије , 
кпмунал., кпмуникац.и трансппрт.услуга 

75.580 61.426 83.380 110,32 

  412211 Расхпди пп пснпву утрпщка ел.енергије 25.000 21.623 31.000 124,00 

  412211 
Расхпди пп пснпву утрпщка ел.енергије-
дпмпви културе 

6.500 4.633 7.000 107,69 

  412214 Расхпди пп пснпву утрпщка угља 20.000 12.016 20.000 100,00 

  412215 Расхпди пп пснпву утрпщка дрвета 1.000 702 1.000 100,00 

  412221 Расхпди за услуге впдпвпда  и канализац. 1.450 923 1.400 96,55 

  412222 Расхпди за услуге пдвпза смећа 6.600 6.195 7.000 106,06 

  412223 Расхпди за услуге дератизације 2.200 0 2.200 100,00 

  412224 
Расхпди за услуге пдржав. шистпће (Април 
мјесец шистпће) 

300 300 300 100,00 

  412231 Расхпди за улуге кприщ.фикснпг телефпна 4.500 2.672 4.000 88,89 

  412232 
Расхпди за услуге кприщтеоа мпбилнпг 
телефпна 

1.000 562 900 90,00 

  412233 Расхпди за услуге кприщтеоа интернета 1.200 793 1.200 100,00 

  412233 
Расхпди за услуге кпнекције са Министарст. 
финансија 

2.420 1.612 2.420 100,00 

  412234 Расхпди за ппщтанске услуге 3.000 3.137 4.500 0,00 

  412235 Расхпди за РТВ претплату 90 60 90 100,00 

  412239 Расхпд за пстале кпмуник.услуге фис.каса 120 75 120 100,00 

  412241 Расхпди за услуге превпза рпбе 200 6.123 200 100,00 

  412249 Расхпди за пстале услуге превпза 0 0 50 0,00 

412300   Расхпди за режијски материјал 11.520 9.388 13.960 121,18 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 5.500 6.133 7.730 140,55 

  412311 Расхпди за кпмпјутерски материјал 2.000 2.631 3.000 150,00 

  412312 Расхпди за пбразце и папир 3.000 3.001 4.000 133,33 

  412313 Расхпди за регистрат., фасцикле и пмпте 350 235 400 114,29 

  412314 Расхпди за канцеларијска ппмагала 30 4 30 100,00 

  412319 Расхпди за пстали канцелар материјал 120 262 300 250,00 
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  412320 Расхпди за материјал за пдрж.шистпће 4.400 2.116 5.000 113,64 

  412321 
Расхпди за хемијски материјал за 
пдржаваое шистпће 

800 158 1.000 125,00 

  412322 Расхпди за ппмагала за пдржав.шистпће 400 180 500 125,00 

  412329 Расхпди за пстали матер.за пдржав.шистпће 3.200 1.778 3.500 109,38 

  412330 
Расхпди за струшну литературу, шаспп. и 
дневну щтампу 

1.500 1.120 1.130 75,33 

  412332 Расхпди за службена гласила 1.200 825 830 69,17 

  412333 Расхпди за струшне шаспписе 300 295 300 100,00 

  412390 Расхпди за пстали режијски материјал 120 19 100 83,33 

  412399 Расхпди за пстали режијски материјал 120 19 100 83,33 

412400   Расхпди за материјал за ппсебне намјене 0 0 0 0 

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

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 40.100 29.949 45.200 112,72 

  412510 Расхпди за текуће пдрж.зграда 1.500 821 1.500 100,00 

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

35.000 26.572 40.000 114,29 

  412530 Расхпди за текуеће пдржаваое ппреме 3.500 2.304 3.500 100,00 

  412590 Расхпди за псталп текуће пдржаваое 100 252 200 200,00 

412600   Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 10.310 5.016 10.250 99,42 

  412610 
Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја у 
земљи 

410 249 450 109,76 

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

150 0 150 100,00 

  412619 
Остали расхпди пп пснпву службених 
путпваоа у земљи 

260 249 300 115,38 

  412620 
Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја у 
инпстранству 

300 153 300 100,00 

  412629 
Остали расхпди пп пснпву сл. путпваоа у 
инпстранству 

300 153 300 100,00 

  412630 Расхпди пп пснпву утрпщка гприва 9.600 4.614 9.500 98,96 

  412631 Расхпди пп пснпву утрпщка бензина 1.600 494 1.500 93,75 

  412632 Расхпди пп пснпву утрпщка нафте 8.000 4.120 8.000 100,00 

412700   Расхпди за струшне услуге 57.710 19.018 55.910 96,88 

  412710 Расхпди за услуге финанс.ппсредпваоа 2.650 1.991 2.050 77,36 

  412712 Расхпди за услуге платнпг прпмета 1.100 441 1.000 90,91 

  412716 
Расхпди за прпметпваоа хартија пд 
вриједнпсти 

1.550 1.550 1.050 67,74 

  412719 Распди за пстале финансијске услуге 0 0 0 0,00 

  412720 Расхпди за услуге псигураоа 3.760 1.743 3.360 89,36 

  412721 Расхпди за псигураое впзила 2.000 662 1.600 80,00 

  412723 Расхпди за псигураое импвине 660 0 660 100,00 

  412725 Расхпди за псигураое заппслених 1.100 1.081 1.100 100,00 

  412730 Расхпди за услуге инфпрмис.и медија 27.500 5.979 29.000 105,45 

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

10.000 826 10.000 100,00 

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

2.500 3.983 3.000 120,00 

  412739 Расхпди за пстале услуге инфпрм.и медија 15.000 1.170 16.000 106,67 

  412750 Расхпди за правне и админист.услуге 2.200 971 2.200 100,00 

  412751 Расхпди за адвпкатске услуге 500 0 500 100,00 
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  412752 Расхпди за услуге нптара 500 0 500 100,00 

  412755 Расхпди за гепдет.-катастарске услуге 1.200 971 1.200 100,00 

  412760 Расхпди за услуге прцјене и вјещташеоа 0 308 300 0,00 

  412761 Расхпди за прпцјенитељске услуге 0 308 300 0,00 

  412770 Расхпди за кпмпјутерске услуге 4.600 3.380 4.000 86,96 

  412771 Услуге пдржаваоа рашунар.прпграма 1.500 0 500 33,33 

  412772 Расхпди за услуге пдржаваоа рашунара 100 0 100 100,00 

  412773 Расхпди за трпщкпве пдрж.лиценци 3.000 3.380 3.400 113,33 

  412790 Расхпди за пстале струшне услуге 17.000 4.646 15.000 88,24 

  412790 Расхпди за пстале струшне услуге 17.000 4.646 15.000 88,24 

412800   
Расхпди за услуге пдржаваоа јавних 
ппврщина и защтите живптне средине 

38.900 22.875 42.000 107,97 

  412811 Расхпди за услуге пдрж.зелених ппврщина  3.500 2.062 5.000 142,86 

  412812 Расхпди за услуге зимске службе 10.000 5.263 10.000 100,00 

  412813 
Расхпди за услуге шищћеоа јавних 
ппврщина 

400 211 2.000 500,00 

  412814 
Расхпди пп пснпву утрпщка елек.расвјете на 
јавним ппврщинама 

25.000 15.339 25.000 100,00 

  412819 
Расхпди за пстале услуге пдрж.јавних 
ппврщина 

0 0 0 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 77.270 53.036 82.270 106,47 

  412922 
Расхпди пп пснпву кптизација за семинаре, 
савјетпваоа и симппзије 

1.500 340 1.500 100,00 

  412931 Расхпди за брутп накнаде вплпнтерима 2.500 2.828 2.500 100,00 

  412937 
Расхпди за брутп накнаде пп угпвпру п 
дјелу 

15.000 17.727 15.000 100,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи 10.000 5.322 10.000 100,00 

  412943 Расхпди за маниф. Илиндански сусрети 300 300 300 100,00 

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

  412943 Расхпди за маниф.дјешија Нпва гпдина 0 0 4.000 0,00 

  412943 
Расхпди пп пснпву прганизације пријема, 
манифестација (слава Опщтине и избпр 
сппртисте гпдине )  

9.000 0 9.000 100,00 

  412943 
Расхпди за маниф. " Гпсппинске дјешије 
радпсти" 

2.500 2.867 2.500 100,00 

  412943 
Расхпди за маниф. „Стазама егзпдуса 
Тумаре – Стпг“ 

2.000 2.000 2.000 100,00 

  412943 
Расхпди за пстале неппменуте 
манифестације 

2.000 2.850 2.000 100,00 

  412943 
Расхпди за мемпријални турнир Југпслав 
Јпкић 

1.000 0 1.000 100,00 

  412944 Расхпди за ппклпне 1.000 1.713 1.000 100,00 

  412971 
Распди пп пснпву ппреза на терет 
ппслпдавца -ппрез на прих.пд капитала 

200 87 100 50,00 

  412972 
Расхпди пп пснпву дпприн. за 
прпфес.рехабил. инвалида 

650 916 1.400 215,38 

  412973 
Расхпди за таксе и накнаде за регистрацију 
впзила 

800 470 1.150 143,75 

  412975 Расхпди за административне таксе 20 10 20 100,00 

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

500 568 500 100,00 

  412992 
Расхпди пп пснпву шланар. (Ватрпг.савез, 
СРР РС и СОГ ) 

2.000 1.486 2.000 100,00 

  412999 Средства за функципнисаое ПГС 6.000 5.000 6.000 100,00 
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  412999 
Остали неппменути расхпди - шищћеое 
ппљских  канала ријешних кприта и псталп 

20.000 8.252 20.000 100,00 

413000   
РАСХПДИ ФИНАНСИРАОА И ДРУГИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ 

600 1.066 1.100 183,33 

  413810 Расх.пп пснпву негат.курсних разлика 100 0 100 100,00 

  413910 Расхпди пп пснпву камата  500 1.066 1.000 200,00 

414000   СУБВЕНЦИЈЕ 56.900 30.040 70.600 124,08 

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

12.000 7.000 13.000 108,33 

  414140 
Субвенције привредницима и 
ппљппривредницима 

35.000 18.640 45.000 128,57 

  414142 
Субвенција Мартић бус-линија Каранпвац -
Петрпвп 

3.150 1.400 4.050 128,57 

  414142 
Субвенција Мартић бус-линија Кртпва -
Петрпвп 

3.150 1.400 4.050 128,57 

  414142 
Субвенција Мартић бус-линија Кртпва -
Сижје 

3.600 1.600 4.500 125,00 

415000   ГРАНТПВИ 171.250 82.432 238.110 139,04 

  415210 
Текући грантпви непрпфитним 
прганизацијама 

87.250 62.932 87.950 100,80 

  415227 
Текући грантпви јавним 
нефинанс.субјектима - ЈКП Впда 

15.000 9.000 15.000 100,00 

  415227 
Текући грантпви јавним неф.субјектима - 
вртић Дпбпј 

50.000 0 116.160 232,32 

  415233 Капитални грант ОИ  Св..Никпла Петрпвп 0 1.500 0 0,00 

  415234 Капитални грантпви вјерским заједницама 10.000 8.000 10.000 100,00 

  415239 
капитални грант пплицијскпј станици 
Петрпвп 

9.000 0 9.000 100,00 

  415239 Капитални грант ппщтини Кпстајница 0 1.000 0 0,00 

416000   ДПЗНАКЕ НА ИМЕ СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ 128.450 82.869 118.200 92,02 

  416124 Стипендије 24.000 14.400 24.000 100,00 

  416124 Ппмпћ првашићима 300 216 300 100,00 

  416124 Ппмпћ ушеницима ОШ - куппвина коига 0 0 5.000 0,00 

  416124 Превпз ушеника Паоик 12.000 6.000 12.000 100,00 

  416124 Превпз ушеника Сижје 4.000 2.000 4.000 100,00 

  416124 
Стипендије и превпз ушеника 
дефицитарниих занимаоа 

11.670 8.832 0 0,00 

  416126 Ппмпћ ппрпдицама за рпђеое дјетета 6.000 2.700 5.000 83,33 

  416126 
Ппмпћ вищешланим ппрпдицама (трпје и 
вище дјеце) 

1.000 900 0 0,00 

  416127 Ппмпћ пензипнер. за здравств.защтиту -  36.000 25.000 36.000 100,00 

  
Дпм здравља 

    
  416128 Ппмпћи грађанима у натури 2.000 200 1.000 50,00 

  416129 
Субвенција за впду пдређ.категпријама 
станпвнищтва 

2.800 1.580 2.500 89,29 

  416129 
Субвенција за пдвпз смећа пдређеним 
категпр.станпвн. 

2.680 1.600 2.400 89,55 

  416129 
Субвенц.за куппвину мјесешн. карата за 
превпз ушеника  

15.000 11.427 15.000 100,00 

  416129 
Ппмпћ ппјединцима за вантјелесну 
пплпдоу 

1.000 500 1.000 100,00 

  416129 Остале текуће дпзнаке 10.000 7.514 10.000 100,00 

419000   Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0 0,00 

  419111 
Расхпди пп пснпву исплате главнице дуга пп 
судским рјещеоима 

0 0 0 0,00 
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  419112 
Расхпди пп пснпву исплате камате пп 
судским рјещеоима 

0 0 0 0,00 

487000   
Трансфери између разлишитих јединица 
власти 

800 1.950 800 100,00 

  487211 Трансфери ентитету 500 1.688 500 100,00 

  487311 Трансфери јединицама лпкалне сампуправе 200 8 200 100,00 

  487411 
Трансери фпндпвима пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа 

100 254 100 100,00 

    БУЧЕТСКА РЕЗЕРВА 40.000 0 33.790 84,48 

УКУПНП ТЕКУЋИ ТРПЩКПВИ 1.444.260 879.730 1.534.220 106,23 

500000   ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 429.010 254.343 527.117 122,87 

511000   Издаци за прпизведену сталну импвину 411.010 253.745 489.117 119,00 

511100   
Издаци за изградоу и прибављаое зграда 
и пбјеката 

129.510 14.901 418.217 322,92 

  511100 
Издаци пп прпјектима међунарпдних 
прганизација 

20.000 6.000 95.000 475,00 

  511112 
Издаци за прибављ.пбјеката за ппсебне 
спцијалне групе 

1.000 0 1.000 100,00 

  511123 
Издаци за изградоу дпма културе у МЗ 
Какмуж 

0 1.404 15.000 0,00 

  511131 
Издаци за прибављ. асфалтних путних 
праваца -прпјекат марка на марку  

40.000 0 90.000 225,00 

  511134 Издаци за изградоу улишне расвјете  7.000 0 7.000 100,00 

  511134 Издаци за изградоу трптпара  0 0 15.000 0,00 

  511191 
Ппбпљщаое впдпснабдијеваоа у МЗ 
Каранпвац 

59.400 0 137.000 230,64 

  511191 
Рекпнструкција впдпзахвата Мала Пренја 1 
и 2 

0 0 44.807 0,00 

  511191 
Издаци за изградоу система за 
впдпснабдијеваоа  у МЗ Петрпвп 

2.110 0 13.410 635,55 

  511196 
Издаци за уређеое "Туристишке зпне 
Калуђерица" 

0 7.497 0 0,00 

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

167.100 148.035 60.000 35,91 

  511223 
Издаци за инв.пдржаваое дпма културе у 
Петрпву 

20.000 0 35.000 175,00 

  511227 
Издаци за адаптац.ппсл.прпстпра за дјешији 
вртић Петрпвп 

125.100 139.319 0 0,00 

  511231 Издаци за инвестиципнп пдржаваое путева 15.000 5.752 15.000 100,00 

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

7.000 2.964 10.000 142,86 

511300   Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме 114.400 90.809 10.900 9,53 

  511313 
Издаци за набавку камипна за пптрбе ЈКП 
Впда Петрпвп 

75.600 75.600 0 0,00 

  511321 
Издаци за набавку канцеларискпг 
намјещтаја 

1.000 0 1.000 100,00 

  511323 Издаци за набавку канцелар. мащина 500 0 500 100,00 

  511333 Издаци за набавку телефпнске ппреме 150 100 150 100,00 

  511335 Издаци за набавку рашунарске ппреме 1.500 0 1.500 100,00 

  511341 Идаци за набав. клима уређаја са уградопм 650 575 650 100,00 

  511342 
Издаци за набавку ппреме за 
прптивппжарну защтиту 

10.000 5.462 6.000 60,00 

  511361 Издаци за набавку ппреме за дјешији вртић 24.900 9.072 0 0,00 

  511382 Издаци за набавку алата 100 0 100 100,00 
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  511397 Издаци за набавку апарата  за кафу 0 0 1.000 0,00 

513000   Издаци за непрпизведену сталну импвину 15.000 0 35.000 233,33 

513100   Издаци за прибављаое земљищта 0 0 0 0,00 

  513113 
Издаци за прибављ.псталпг 
грађев.земљищта  

0 0 0 0,00 

513700   
Издаци за нематеријалну 
непрпизв.импвину 

15.000 0 35.000 233,33 

  513718 Прпјектна дпкументација 10.000 0 30.000 300,00 

  513718 Издаци за прпстпрнп плансу дпкументацију 5.000 0 5.000 100,00 

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

3.000 598 3.000 100,00 

  516100 
Издаци за залихе матер. рпбе и ситнпг 
инвентара и сл. 

3.000 598 3.000 100,00 

631900   Пстали издаци 0 0 0 0,00 

  631911 
Издаци у земљи за птплату неизмирених 
пбавеза из ранијих гпдина 

0 0 0 0,00 

638100   
Пстали издаци из транс. са друггим 
јединицама власти 

1.000 0 1.000 100,00 

  638111 
Расхпди за накнаду плата за ппрпдиљскп 
пдсуствп кпји се рефундирају 

0   0 0,00 

  638112 
Издаци  за ппрез на  накнаде плата за 
вријеме  ппрпдиљскпг пдсуства кпје се 
рефундира пд фпнда спц. 

0   0 0,00 

  638113 
Издаци за дппринпсе за   накнаде плата за 
вријеме  ппрпдиљскпг пдсуства кпји се 
рефундира пд фпнда спц. 

0   0 0,00 

  638121 
Расхпди за накнаду плата за вријеме 
бплпваоа кпји се  рефундирају 

1.000 0 1.000 100,00 

    УКУПНП ППЩТИНСКА УПРАВА 1.874.270 1.134.073 2.062.337 110,03 

ППМПЋИ НЕПРПФИТНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕОИМА ГРАЂАНА 

Кпнтни пквир 
П  П  И  С 

 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

415210   УКУПНП 87.250 62.932 87.950 100,80 

  415211 Дптација пплитишким партијама 5.100 0 5.100 100,00 

  415212 ООЦК Петрпвп 28.000 21.200 27.000 96,43 

  415212 КСС «Св. Ирина» Какмуж 400 0 400 100,00 

  415212 КСС «Милпсрђе» Спшкпвац 400 400 400 100,00 

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

  415212 КСС "СВ Матрпна Мпскпвска" Каранпвац 400 400 400 100,00 

  415212 
Удружеое за ппмпћ дјеци са ппсебним 
пптребама 

1.500 1.500 1.500 100,00 

  415213 Одред извиђаша «Св» Никпла Петрпвп 1.350 950 1.350 100,00 

  415213 Лпвашкп друщтвп «Озрен» 400 400 400 100,00 

  415213 
Сппртскп рибплпвнп друщтвп "Бпсна " 
секција Каранпвац 

400 400 400 100,00 

  415213 Шкпла фудбала 2.100 2.100 2.100 100,00 

  415213 ФК Озрен Петрпвп 0 1.500 0 0,00 

  415213 ФК Звијезда Какмуж 0 2.300 0 0,00 

  415213 ЖФК Слпга Какмуж-Петрпвп 0 1.000 0 0,00 

  415213 Black Wolf Каранпвац 0 0 300 0,00 
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  415215 Опщтинска бпрашка прганизација 16.800 12.300 17.000 101,19 

  415215 Удружеое РВИ 5.000 3.000 5.000 100,00 

  415215 СУБНОР 300 200 300 100,00 

  415215 
Удружеое дијализираних, трансплатираних 
и хрпнишних бубрежних бплесника Дпбпј 

1.400 0 1.000 71,43 

  415215 Удружеое ппрпдица са трпје и вище дјеце 0 0 1.000 0,00 

  415217 ОШ «Вук Карачић» Петрпвп 500 356 500 100,00 

  415217 ОШ «Свети Сава» Какмуж 500 246 500 100,00 

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

  415219 Удружеое пшелара Петрпвп 400 0 400 100,00 

  415219 Удружеое ппљппривредника "Ташка" 400 0 400 100,00 

  415219 Пплицијска станица Петрпвп 400 222 400 100,00 

  415219 Удржеое пензипнера 8.000 4.000 9.000 112,50 

  415219 Аспцијација младих Петрпвп 400 0 0 0,00 

  415219 Клуб младих Маестрал Петрпвп 400 400 400 100,00 

  415219 Удружеое ветерана птачбинскпг рата 5.000 4.000 5.000 100,00 

  415219 Удружеое грађана Преоа 400 0 400 100,00 

  515219 Удружеое Ппљппривредник 04 400 0 400 100,00 

  415219 Остале неппменуте прганизације 5.000 4.158 5.000 100,00 

Кпнтни пквир 
П  П  И  С 

 БУЧЕТ ЗА 
2019. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
30.09.2019. 

БУЧЕТ ЗА 
2020. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

411000   РАСХПДИ ЗА ЛИШНА ПРИМАОА 96.130 63.825 97.320 101,24 

411100   Расхпди за брутп плате  89.200 58.485 89.000 99,78 

  411111 Расхпди за пснпвну плату 51.760 32.570 49.600 95,83 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 4.430 2.740 3.900 88,04 

  411131 Расхпи пп пснпву увећаоа раднпг стажа 3.380 3.711 5.810 171,89 

  411136 
Расхпди за увећаое пснпвне плате -ппрез 
на дпхпдак 

370 298 430 116,22 

  411192 Расхпди за дппринпсе за ПИО 16.500 10.810 16.500 100,00 

  411195 Расхпди за дппринпсе за здравст.псигураое 10.700 7.012 10.700 100,00 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

540 351 540 100,00 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защт. 1.520 993 1.520 100,00 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и 
псталих лишних примаоа заппслених 

6.930 5.340 8.320 120,06 

  411211 
Расхпди за накнаде за превпз на ппсап и са 
ппсла 

1.670 949 1.500 89,82 

  411221 Расхпди за тппли пбрпк заппслених 2.100 1.576 3.040 144,76 

  411222 Расхпди за регрес за гпд. пдмпр 1.040 1.080 1.080 103,85 

  411227 
Расхпди за накнаде за тппли пбрпк и 
регрес- ппрез 

360 295 460 127,78 

  411292 Расхпди за дппринпсе  за ПИО на накнаде 990 812 1.260 127,27 

  411295 
Расхпди за дппринпсе за здравственп 
псигураое 

650 527 820 126,15 

  411297 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

30 26 40 133,33 

  411298 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту 90 75 120 133,33 
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411400   
Расхпди за птпремнине и једнпкратне 
ппмпћи (брутп) 

0 0 0 0,00 

  411414 
Расхпди за нпвшану ппмпћ у слушају смрти 
ужег шлана ппрпдице 

0 0 0 0,00 

412000   
Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и 
услуга 

134.500 95.316 149.850 111,41 

412600   Расхпди пп пснпву путпв.и смјещтаја 100 0 50 50,00 

  412610 
Расхпди пп пснпву путпваоа  и смјещтаја у 
земљи 

100 0 50 50,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 134.400 95.316 149.800 111,46 

  412934 Накнаде кпмисијама СО-е 3.500 5.407 4.500 128,57 

  412934 Накнаде ОИК 6.400 4.246 13.800 215,63 

  412935 Расхпди за брутп накнаде  пдбпрницима 124.000 85.663 129.000 104,03 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи 500 0 0 0,00 

  412999 
Трпщкпви прганизације спрпвпђеоа 
републишких избпра 

0 0 2.500 0,00 

УКУПНП ППТРПЩ.ЈЕДИНИЦА 00380110 230.630 159.141 247.170 107,17 

Нпви кпнтни 
пквир 

П  П  И  С 
 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

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

00380190  ПСТАЛА БУЧЕТСКА ППТРПЩОА 

413000   КАМАТЕ НА ДПМАЋЕ КРЕДИТЕ 62.370 44.494 50.260 80,58 

  413100 
Расхпди пп пснпву камата на хартије пд 
вриједнпсти 

5.040 5.038 1.040 20,63 

  413112 Расх.пп пснпву камата  на пбвезнице 5.040 5.038 1.040 20,63 

  413300 
Расхпди пп пснпву камата на примљене 
зајмпве у земљи 

55.730 38.018 47.620 85,45 

  413340 
Расхпди пп пснпву камата на зајмпве узетих 
пд банака 

55.730 38.018 47.620 85,45 

  413700 
Трпщкпви сервисираоа примљених 
зајмпва 

1.600 1.438 1.600 100,00 

  413719 
Остали сервисни трпщк. за зајмпве 
примљене у земљи 

1.600 1.438 1.600 100,00 

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

2.600 2.397 2.600 100,00 

  418132 
Расхпди пп пснпву камата на зајмпве 
примљене пд ентитета 

2.600 2.397 2.600 100,00 

621000   ИЗДАЦИ ЗА ПТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 235.570 178.098 212.220 90,09 

  621100 
Издаци за птплату главнице пп хартијама 
пд вриједнпсти 

65.790 65.783 34.380 52,26 

  621111 
Издаци за ппл.главнице пп пбвезницама у 
земљи 

65.790 65.783 34.380 52,26 

  621300 
Издаци за птплату главнице зајмпва 
примљених пд дпмаћих финан. субј  

169.780 112.315 177.840 104,75 

  621341 
Издаци за птплату главнице зајмпва примљ. 
пд банака 

169.780 112.315 177.840 104,75 

  621343 
Издаци за птплату главн. зајмпва примљ. 
лизинг друщ. 

0 0 0 0,00 

628000   
Издаци за птплатудугпва из трансакција 
између или унутар јединица власти 

7.500 6.717 7.500 100,00 

  628100 
Изд. за птплату дугпва према другим 
јединиц. власти 

7.500 6.717 7.500 100,00 
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  628142 
Издаци за птплату главнице зајмпва примљ. 
пд ентитета 

7.500 6.717 7.500 100,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 00380190 308.040 231.706 272.580 88,49 

Кпнтни пквир 
П  П  И  С 

 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
30.09.2019. 

БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

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

00380300 ЈУ "ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД" 

411000   РАСХПДИ ЗА ЛИШНА ПРИМАОА 107.870 75.439 114.910 106,53 

411100   Расхпди за брутп плате 92.040 61.931 94.640 102,82 

  411111 Расхпд за пснпвну плату 54.900 37.133 57.700 105,10 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 3.500 2.082 2.300 65,71 

  411131 Увећаое псн.плте пп псн.раднпг стажа 3.420 2.126 3.650 106,73 

  411136 
Расхпди за увећаое пснпвне плате -ппрез 
на дпхпдак 

190 
112 

150 78,95 

  411192 Расхпди за дппринпсе за ПИО 16.920 11.550 17.530 103,61 

  411195 Расхпди за дппринпсе за здравственп псигураое 10.950 7.492 11.130 101,64 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

570 375 570 100,00 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту 1.590 1.061 1.610 101,26 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и 
псталих лишних примаоа заппслених 

15.830 13.331 20.270 128,05 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап 4.300 3.252 5.000 116,28 

  411221 Расхпди за тппли пбрпк 4.550 3.666 6.340 139,34 

  411222 Расхпди за регрес за гпдищ.пдмпр 2.210 2.430 2.380 107,69 

  411227 
Расхпди за накна де за тппли пбрпк и 
регрес- ппрез 

770 677 1.080 140,26 

  411261 Расхпди пп пснпву дневница за сл.путпваоа 200 0 200 100,00 

  411290 
Расхпди за ппрезе и дппринпсе на лишна 
примаоа 

3.800 3.306 5.270 138,68 

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

0 177 0 0,00 

  411311 
Издаци за накнаду плата за вријеме 
бплпваоа кпји се нерефундирају 

0 117   0,00 

  411312 
Расх.за накн.плате за вријеме 
ппрпдиљ.пдсуства кпји се не рефундирају 

0 0 0 0,00 

  411317 
Расхпди за накнаду плата за вријеме 
бплпваоа кпји се не рефундирају 

0 0 0 0,00 

  411392 

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

0 34 0 0,00 

  411393 

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

0 22 0 0,00 

  411394 

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

0 3 0 0,00 

  411395 

Расхпди за дппринпсе на накнаду плата за 
дјешију защтиту за  вријеме бплпваоа, 
ппрпдиљскпг пдсуства и псталих накнада 
плата  кпји се не рефундирају 

0 1 0 0,00 
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411400   
Расхпди за птпремнине и једнпкра. 
Ппмпћи 

0 0 0 0,00 

  411412 
Расхпди за нпвшану ппмпћ приликпм 
рађаоа дјетета 

0 0 0 0,00 

412000   
Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и 
услуга 

11.090 6.517 11.340 102,25 

412200   
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, 
кпмуналних, кпмуникац.и трансппрт. 
Услуга 

7.400 4.731 7.400 100,00 

  412230 Расхпди за кпмун.и кпмуникац.услуге 7.400 4.731 7.400 100,00 

412300   Расхпд за режијски материјал 800 412 800 100,00 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 800 412 800 100,00 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 400 12 400 100,00 

  412530 Расхпди за текуће пдржаваое 400 12 400 100,00 

412600   Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 700 238 700 100,00 

  412619 
Остали расхпди пп пснпву сл.путпваоа у 
земљи 

100 28 100 100,00 

  412632 Расхпди пп пснву утрпщка нафте 600 210 600 100,00 

412700   Расхпди за струшне услуге 570 276 620 108,77 

  412720 Расхпди за псигураое  570 276 620 108,77 

412900   Пстали неппменути расхпди 1.220 848 1.420 116,39 

  412933 
Расхпди за брутп накнаде шл. управ. и 
надзпрних пдбпра 

300 99 300 100,00 

  412937 
Расхпди за брутп накн. пп угпвпру п дјелу - 
струшни тим 

400 559 600 150,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи 50 0 50 100,00 

  412973 Таксе и накнаде за регистрацију впзила 440 190 440 100,00 

  412979 Расхпди пп пснпву јавних такса и накнада 30 0 30 100,00 

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

335.100 212.197 371.650 110,91 

  416100 
Дпзнаке грађанима кпје се исплаћују из 
бучета ппщтине 

266.000 165.538 269.500 101,32 

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

28.500 19.502 30.000 105,26 

  416112 
Дпзнака за ппмпћ и оегу другпг лица кпји 
се исплаћ.щтићен.устанпва спц. Защтите 

190.000 121.010 200.000 105,26 

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

1.500 600 1.500 100,00 

  416119 
Остале текуће дпзнаке щтић. устанпва 
спцијалне защтите 

46.000 24.426 38.000 82,61 

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

69.100 46.659 102.150 147,83 

  416313 Дпзнаке устанпвама спциј. защт за смјещтај 46.000 32.487 75.850 164,89 

  416314 
Дпзнаке хранитељск. ппрпдицама за 
смјещтај щтићеника 

7.600 5.032 7.800 102,63 

  416319 
Првпстепена кпмисија и здравст.защтита 
кприсника 

15.500 9.140 18.500 119,35 

511300   ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ППРЕМЕ 240 0 240 100,00 

  511321 
Издаци за набавку канцеларијскпг 
намјещтаја 

240 0 240 100,00 

516000   Ситан инвентар 0 83 0 0,00 

  516100 Ситан инвентар 0 83 0 0,00 

638100   
Пстали издаци из трансакц. са другим 
јединиц.власти 

0 0 0 0,00 
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  638110 
Издаци за накнаду плата за ппрпдиљскп 
пдсуствп кпји се рефундирају пд фпнда 
пбавезезнпг спц.псигураоа 

0 0 0 0,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 00380300 454.300 294.236 498.140 109,65 

Kпнтни пквир 

П  П  И  С 
 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

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

00380500 ЈУ "КУЛТУРНП ТУРИСТИШКИ И СППРТСКИ ЦЕНТАР" 

411000   Плате и накнаде трпщкпва заппслених 163.530 107.283 159.240 97,38 

411100 
 

Брутп плате и накнаде  135.140 83.645 130.170 96,32 

  411111 Расхпд за пснпвну плату 84.240 51.462 78.320 92,97 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак 3.840 2.424 2.800 72,92 

  411131 
Расхпди за увећаое плате пп пснпву раднпг 
стажа 

3.500 1.941 2.950 84,29 

  411192 Расхпди за дппринпсе за ПИО 24.480 17.376 27.030 110,42 

  411195 Расхпди за дпприн.за здравств.псигураое 15.960 8.762 15.830 99,19 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

840 438 850 101,19 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защт. 2.280 1.242 2.390 104,82 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и 
псталих лишних примаоа заппслених 

28.390 20.157 29.020 102,22 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап 7.500 3.646 6.100 81,33 

  411221 Расхпди за накнаде за тппли пбрпк  8.710 5.936 9.800 112,51 

  411222 Расхпди за регрес за гпд.пдмпр 3.900 4.050 4.050 103,85 

  411227 
Расхпди за накна де за тппли пбрпк и 
регрес- ппрез 

1.400 1.109 1.540 110,00 

  411292 Расхпди за дппринпсе за ПИО 3.860 3.055 4.250 110,10 

  411295 Расхпди за дппринпсе за здрав.псигураое 2.500 1.981 2.750 110,00 

  411297 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

160 99 140 87,50 

  411298 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту 360 281 390 108,33 

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

0 2.056 50 0,00 

  411311 
Расхпди за накнаду плате за вријеме 
бплпваоа кпји се не рефундирају 

0 444 50 0,00 

  411312 
Расх.за накн.плате за вријеме 
ппрпдиљ.пдсуства кпји се не рефундирају 

0 856 0 0,00 

  411317 
Расх.за накнаду плате за вријеме бплпв.кпји 
се не рефундирају- ппрез на дпхпдак 

0 44 0 0,00 

  411318 

Расхпди за увећаое накнаде плате пп 
пснпву раднпг стажа за вријеме бплпваоа, 
рпдитељскпг и др.пдсуства кпји се не 
рефунд. 

0 29 0 0,00 

  411392 

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

0 385 0 0,00 

  411393 

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

0 250 0 0,00 
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  411394 

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

0 13 0 0,00 

  411395 

Расхпди за дппринпсе на накнаду плата за 
дјешију защтиту за  вријеме бплпваоа, 
ппрпдиљскпг пдсуства и псталих накнада 
плата  кпји се не рефундирају 

0 35 0 0,00 

411400   
Расхпди за птпремнине и једнпкра. 
ппмпћи (брутп) 

0 1.425 0 0,00 

  411414 
Расхпди за нпвшане ппмпћи у слушају смрти 
ужег шл.ппрпдице 

0 1.425 0 0,00 

412000   
Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и 
услуга 

12.730 4.849 14.130 111,00 

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

800 461 750 93,75 

  412230 
Расхпди за кпмуникаципне услуге (телефпн, 
интернет) 

800 461 750 93,75 

412300   Расхпд за режијски материјал 300 149 300 100,00 

  412310 Расхпди за режијски материјал 300 149 300 100,00 

412400   Расхпди за материјал за ппсебне намјене 300 0 100 33,33 

  412430 
Расхпди за материјал за пбразпв.науку, 
културу и сппрт 

300 0 100 33,33 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 500 835 400 80,00 

  412530 Расхпди за текуће пдржаваое ппреме 500 835 400 80,00 

412600   Расхпди пп пснпву сл.путпваоа 300 19 100 33,33 

  412610 Расхпди пп пснпву сл.путпваоа у земљи 300 19 100 33,33 

412700   Расхпди за струшне услуге 410 259 310 75,61 

  412720 Расхпди за псигураое  160 154 160 100,00 

  412730 Расхпди за услуге инфпрмисаоа и медија 100 105 150 150,00 

  412771 
Расхпди за услуге пдржав. 
рашунар.прпграма 

150 0 0 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 10.120 3.126 12.170 120,26 

  412933 
Расхпди за брутп накнаде шл.управних и 
надзпр.пдбпра 

570 281 570 100,00 

  412937 
Расхпди за брутп накнаде пп пснпву 
угпвпра п дјелу 

400 900 300 75,00 

  412939 
Расх.за пстале брутп накн.за рад ван раднпг 
пднпса 

0 1.227 2.050 0,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације 100 2 50 50,00 

  412943 
Расхпди пп пснпв.прганизације пријема и 
манифестација 

8.500 200 8.500 100,00 

  412944 Расхпди за ппклпне 100 0 0 0,00 

  412972 
Расхпди пп пснпву дпприн. за прпфес. 
рехабил.  инвалида 

300 178 300 100,00 

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

50 0 0 0,00 

  412999 Остали неппменути расхпди 100 338 400 400,00 

413900   Расхпди пп пснпву затезних камата 0 201 0 0,00 

  413911 Расхпди пп пснпву камата  0 201 0 0,00 

415200   Грантпви у земљи 65.400 62.899 65.400 100,00 

  415210 Текући грантпви сппртским прганиз. 59.400 56.899 59.400 100,00 

  415210 Текући грантпви КУД-а 6.000 6.000 6.000 100,00 

511300   Расхпди за набавку ппреме 300 0 0 0,00 
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  511300 Издаци за набавку ппреме 300 0 0 0,00 

516000   Ситан инвентар 100 0 0 0,00 

  516100 Ситан инвентар 100 0 0 0,00 

638100   
Пстали издаци из трансакц.са другим 
јед.власти 

0 1.844 8.020 0,00 

  638110 
Издаци  за накнаду плата за ппрпдиљ. 
пдсуствп кпји се рефундирају пд фпнда 
пбавезнпг спц.псигураоа. 

0 0 8.020 0,00 

  638120 
Издаци  за накнаду плата за бплпваое 
прекп 30 дана кпји се рефундирају пд 
фпнда пбавезнпг спц.псигураоа. 

0 1.844 0 0,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 00380500 242.060 177.076 246.790 101,95 

Нпви кпнтни 
пквир П  П  И  С 

 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

 БУЧЕТ ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

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

00380920 ТУРИСТИШКА ПРГАНИЗАЦИЈА ППЩТИНЕ ПЕТРПВП 

411000   РАСХПДИ ЗА ЛИШНА ПРИМАОА 0 0 30.690 0,00 

411100   Расхпди за брутп плате  0 0 27.370 0,00 

  411111 Расхпди за пснпвну плату     16.900 0,00 

  411112 Расхпди за пснпвну плату-ппрез на дпхпдак     940 0,00 

  411131 Расхпи пп пснпву увећаоа раднпг стажа     850 0,00 

  411136 
Расхпди за увећаое пснпвне плате -ппрез 
на дпхпдак 

      0,00 

  411192 Расхпди за дппринпсе за ПИО     4.900 0,00 

  411195 Расхпди за дппринпсе за здравст.псигураое     3.170 0,00 

  411197 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

    450 0,00 

  411198 Расхпди за дпприн.за дјешију защт.     160 0,00 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и 
псталих лишних примаоа заппслених 

0 0 3.320 0,00 

  411221 Расхпди за тппли пбрпк заппслених     1.460 0,00 

  411222 Расхпди за регрес за гпд. пдмпр     540 0,00 

  411227 
Расхпди за накнаде за тппли пбрпк и 
регрес- ппрез 

    230 0,00 

  411292 Расхпди за дппринпсе  за ПИО на накнаде     610 0,00 

  411295 
Расхпди за дппринпсе за здравственп 
псигураое 

    400 0,00 

  411297 
Расхпди за дппринпсе за псигураое пд 
незаппсленпсти 

    20 0,00 

  411298 Расхпди за дпприн.за дјешију защтиту     60 0,00 

411400   
Расхпди за птпремнине и једнпкратне 
ппмпћи (брутп) 

0 0 0 0,00 

  411414 
Расхпди за нпвшану ппмпћ у слушају смрти 
ужег шлана ппрпдице 

0 0 0 0,00 

412000   
Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и 
услуга 

0 0 5.660 0,00 

412200   
Расхпди пп псн.утрщка енергије , 
кпмунал., кпмуникац.и трансппрт.услуга 

0 0 420 0,00 

  412231 Расхпди за улуге кприщ.фикснпг телефпна     420 0,00 

412300   Расхпд за режијски материјал 0 0 100 0,00 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал     100 0,00 
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412700   Расхпди за струшне услуге 0 0 40 0,00 

  412725 Расхпди за псигураое заппслених 0 0 40 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 0 0 5.100 0,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи     100 0,00 

  412943 Расхпди пп пснпву манифестација     5.000 0,00 

511300   Расхпди за набавку ппреме 0 0 500 0,00 

  511300 Издаци за набавку ппреме     500 0,00 

516000   Ситан инвентар 0 0 50 0,00 

  516100 Ситан инвентар     50 0,00 

              

УКУПНП ППТРПЩ.ЈЕДИНИЦА 00380920 0 0 36.900 0,00 

Кпнтни пквир 
П  П  И  С 

 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) 

ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

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

08150046 СРЕДОПЩКПЛСКИ ЦЕНТАР ПЕТРПВП 

411200   
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва  и 
псталих лишних примаоа заппслених 

7.500 3.933 7.500 100,00 

  411211 Расхпди за накнаде за превпз на ппсап  7.500 3.933 7.500 100,00 

412000   
Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и 
услуга 

25.630 12.102 23.850 93,06 

412200   
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, 
кпмуналних, кпмуникац. и трансппрт. 
Услуга 

11.980 4.459 11.350 94,74 

  412211 Расхпди  пп пснпву утрпщка ел.енергије 2.600 1.107 2.000 76,92 

  412214 Расхпди пп пснпву утрпщка угља 5.500 1.400 5.500 100,00 

  412215 Расхпди пп пснпву утрпщка дрвета 1.000 421 1.000 100,00 

  412217 
Расхпди пп пснпву утрпщка нафте и нафтних 
деривата 

100 0 100 100,00 

  412221 Расхпди за услуге впдпвпда и канализације 480 125 400 83,33 

  412222 Расхпди за услуге пдвпза смећа 300 201 350 116,67 

  412230 Расхпди за кпмуникаципне услуге 2.000 1.205 2.000 100,00 

  412240 Расхпди за услуге превпза 0     0,00 

412300   Расхпди за режијски материјал 3.400 1.295 2.900 85,29 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 1.300 1.055 1.500 115,38 

  412320 Расхпди за материјал за пдрж шистпће 1.100 240 500 45,45 

  412330 
Расхпди за струш. литературу, шаспписе и 
дневну щтампу 

1.000 0 900 90,00 

412400   Расхпд за материјал за ппсебне намјене 2.800 2.283 2.800 100,00 

  412431 
Расхпди за материјал за пптребе 
пбразпвнпг  прпцеса 

2.600 2.101 2.600 100,00 

  412434 
Расхпд за материјал за сппртске и 
рекреативне активнпсти 

200 0 0 0,00 

  412439 Расхпди за пстали материјал 0 182 200 0,00 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 1.750 1.453 1.950 111,43 

  412510 Расхпди за текуће пдржаваое зграда 750 236 0 0,00 

  412520 Распди за пдржаваое псталих грађ.пбјеката 0 84 750 0,00 

  412530 Расхпди за текуће пдржаваое ппреме 1.000 1.133 1.200 120,00 

412600   Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 1.100 990 1.100 100,00 
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  412614 
Расхпди пп пснппву превпза лишним 
впзил.на служ. путпваоима у земљи 

1.100 990 1.100 100,00 

412700   Расхпди за струшне услуге 2.100 914 1.450 69,05 

  412720 Расхпди за услуге псигураоа 800 0 500 62,50 

  412730 Расхпди за услуге инфпрмисаоа и медија 0 68 0 0,00 

  412750 Расхпди за правне и админист.услуге 400 0 50 12,50 

  412790 Расхпди за пстале струшне услуге 900 846 900 100,00 

412800   
Расхпди за услуге пдржаваоа јавних 
ппврщина и защтите живптне средине 

0 0 0 0,00 

  412811 Расхпди за услуге пдрж.зелених ппврщина  0 0 0 0,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 2.500 708 2.300 92,00 

  412920 Расхпди за струшнп усаврщ.заппслених 1.000 50 500 50,00 

  412930 
Расхпди за брутп накнаде за рад ван раднпг 
пднпса 

0 0 300 0,00 

  412940 Расхпди пп пснпву репрезентације 1.500 658 1.500 100,00 

  412990 Остали неппменути расхпди 0 0 0 0,00 

511300   Издаци за набавку ппстрпј.и ппреме 1.200 844 1.200 100,00 

  511340 
Издаци за набавку грејне, расхладне и 
защтитне ппреме 

0 630 0 0,00 

  511360 
Издаци за набавку ппреме за пбразпв.науку 
и културу  

1.200 214 1.200 100,00 

631900   Пстали издаци 0 0 0 0,00 

  631911 
Издаци у земљи за птплату неизмирених 
пбавеза из ранијих гпдина 

0 0 0 0,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 08150046 34.330 16.879 32.550 94,82 

       
Кпнтни пквир 

П  П  И  С 
 БУЧЕТ ЗА 
2021. ГПД. 

ИЗВРЩ. 
БУЧЕТА СА 
31.08.2021. 

 БУЧET ЗА 
2022. ГПД. 

ИНДЕКС 
6/4*100) ГРУПА КПНТП 

1 2 3 4 5 6 7 

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

08180056  НАРПДНА БИБЛИПТЕКА 

411200   Расх.за брутп накнаде трпщкпва и псталих 
лишних примаоа пп пснпву рада 

100 0 100 100,00 

  411261 Расхпди пп пснпву дневница за сл.путпваоа 100 0 100 100,00 

412000   
Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и 
услуга 

6.230 3.154 6.400 102,73 

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

1.670 760 1.270 76,05 

  412222 Расхпди за услуге пдвпза смећа 280 0 0 0,00 

  412231 
Расхпди за услуге кприщћ. фикснпг 
телефпна 

800 421 700 87,50 

  412233 Расхпди за кприщћеое интернета 550 336 550 100,00 

  412234 Расхпди за ппщтанске услуге 40 3 20 50,00 

412300   Расхпди за режијски материјал 500 209 400 80,00 

  412310 Расхпди за канцеларијски материјал 200 0 100 50,00 

  412320 Расхпд за матер.за пдржаваое шистпће 300 209 300 100,00 

412500   Расхпди за текуће пдржаваое 100 0 50 50,00 

  412533 
Расхпди за текуће пдржаваое 
кпмуникаципне ппреме 

50 0 50 100,00 

  412539 
Расх. за пстале услуге и матер. за текуће 
пдржав. oпреме 

50 0 0 0,00 
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412600   Расхпди за службена путпваоа 400 197 600 150,00 

  412610 Расх.пп пснпву путпв.и смјещтаја у земљи 100 0 100 100,00 

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

300 197 500 166,67 

412700   Расхпд за струшне услуге 2.360 1.671 3.140 133,05 

  412725 Расхпди за псигураое  заппслених 50 46 50 100,00 

  412731 Расхпди за услуге щтампаоа 200 125 180 90,00 

  412742 Расхпди за рашунпвпдствене услуге 1.850 1.500 2.650 143,24 

  412771 Расх.за пдржаваое рашун.прпграма 150 0 150 100,00 

  412773 Расх.за трпщкпве пдржаваоа лиценци 110 0 110 100,00 

412900   Пстали неппменути расхпди 1.200 317 940 78,33 

  412922 Расхпди пп псн.кптизац.за семинаре 50 0 50 100,00 

  412933 Расхпди за брутп накн.шл.упр.и надз. 500 67 280 56,00 

  412937 Расхпди за брутп накн.пп угпвпру п дјелу 100 0 0 0,00 

  412941 Расхпди пп пснпву репрез.у земљи 100 40 150 150,00 

  412943 Расхпди за пдрж.коижевних вешери 250 0 250 100,00 

  412992 Расхпди пп пснпву шланарина 100 100 100 100,00 

  412999 Остали неппменути расхпди 100 110 110 110,00 

511360   
Издаци за набавку ппреме за пбразпваое, 
науку, културу и сппрт 

1.200 344 1.200 100,00 

  511362 
Издаци за набавку щкплских и 
библиптешких коига 

1.000 344 1.000 100,00 

  511367 Издаци за набавку пстале ппреме 200 0 200 100,00 

516100   Издаци за набавку ситнпг инвентара 100 0 30 30,00 

  516140 Издаци за набавку ситнпг инвентара 100 0 30 30,00 

УКУПНП ППТРПЩАШКА ЈЕДИНИЦА 08180056 7.630 3.498 7.730 101,31 

  
   

 
  

 УКУПНА БУЧЕТСКА СРЕДСТВА 3.151.260 1.731.137 3.404.197 108,03 

УКУПНА БУЧЕТСКА ППТРПЩОА 3.151.260 2.016.609 3.404.197 108,03 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2022. ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ (СИНТЕТИЧКА КОНТА)  

Назив потрошачке јединице: ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број потрошачке јединице: 00380130 

  

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет  за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ         

      

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

411000 Расходи за лична примања запослених 731.270 480.665 738.650 101,01 

411100 Расходи за бруто плате запослених запослених 629.020 387.395 612.550 97,38 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
102.250 76.801 125.600 122,84 

411300 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања 0 12.596 500 #DIV/0! 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0 3.873 0 #DIV/0! 
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412000 Расходи за коришћење роба и услуга 314.990 200.708 332.970 105,71 

412100 Расходи по основу закупа 3.600 0 0 0,00 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

и комуникационих услуга 
75.580 61.426 83.380 110,32 

412300 Расходи за режијски материјал 11.520 9.388 13.960 121,18 

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

412500 Расходи за текуће одржавање  40.100 29.949 45.200 112,72 

412600 Расходи по основу путов.и смјештаја 10.310 5.016 10.250 99,42 

412700 Расходи за стручне услуге 57.710 19.018 55.910 96,88 

412800 
Расходи за остале услуге одржавања јавних 

површина и заштите средине 
38.900 22.875 42.000 107,97 

412900 Остали некласификовани расходи 77.270 53.036 82.270 106,47 

            

413000 
Расходи финансирања и други финанс. 

трошкови 
600 1.066 1.100 183,33 

413800 Расходи по основу негативнихкурсних разлика 100 0 100 100,00 

413900 Расходи по основу затезних камата 500 1.066 1.000 200,00 

414000 Субвенције 56.900 30.040 70.600 124,08 

414100 Субвеније јавним нефин.субјектима- Дом здравља 12.000 7.000 13.000 108,33 

414100 Субвеније нефин.субјектима- Мартић бус 9.900 4.400 12.600 127,27 

414100 
Субвеније јавним нефин.субјектима- привредн. и 

пољопривредницима 
35.000 18.640 45.000 128,57 

415000 Грантови - текући и капитални 171.250 82.432 238.110 139,04 

415200 
Текући грантови непрофитним субјектима у 

земљи 
87.250 62.932 87.950 100,80 

415200 Текући грантови јавним нефинансијс. субјектима 65.000 9.000 131.160 201,78 

415200 
Капитални грантови непрофитним субјектима у 

земљи 
10.000 9.500 10.000 100,00 

415200 Остали капитални грантови  у земљи 9.000 1.000 9.000 100,00 

416000 Текуће дознаке које се исплаћују из буџета 128.450 82.869 118.200 92,02 

416100 
Текуће помоћи ученицима, студентима и 

појединц. у области науке и културе- стипендије 
35.670 23.232 29.000 81,30 

416100 

Текуће помоћи ученицима, студентима и 

појединц. у области науке и културе- помоћ 

првачићима, превоз ученика 

16.300 8.216 16.300 100,00 

416100 Текуће помоћи  породици, дјеци и младима 6.000 2.700 5.000 83,33 

416100 
Текуће помоћи  пензионерима и незапосленим 

лицима 
36.000 25.000 36.000 100,00 

416100 Текуће помоћи  грађанима у натури 2.000 200 1.000 50,00 

416101 Остале текуће помоћи  грађанима  32.480 23.521 30.900 95,14 

419000 Расходи по судским рјешењима 0 0 0 #DIV/0! 

419100 Расходи по судским рјешењима 0 0 0 #DIV/0! 

41   1.403.460 877.780 1.499.630 106,85 

            

48 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

487200 Трансфери ентитету 500 1.688 500 100,00 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 200 8 200 100,00 

487400 
Трансери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 
100 254 100 100,00 

48 Свега: 800 1.950 800 100,00 

            

  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА         

**** Буџетска резерва 40.000 0 33.790 84,48 

    40.000 0 33.790 84,48 

            

СВЕГА (41+48+БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) 1.444.260 879.730 1.534.220 106,23 
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51 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
        

511000 Издаци за произведену сталну имовину 411.010 253.745 489.117 119,00 

511100 Издаци за изградњу зграда и објеката 129.510 14.901 418.217 322,92 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и 

адаптацију зграда и објеката 
167.100 148.035 60.000 35,91 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 114.400 90.809 10.900 9,53 

511400 Издаци за инвестиц.одржавање опреме 0 0 0 #DIV/0! 

511700 Издаци за нематеријалну произ. имовину 0 0 0 #DIV/0! 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000 0 35.000 233,33 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0 0 0 #DIV/0! 

513200 
Издаци по основу улагања у побољшања 

земљишта 
0 0 0 #DIV/0! 

513700 Издаци за нематеријалну непроизв. имовину 15.000 0 35.000 233,33 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
3.000 598 3.000 100,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
3.000 598 3.000 100,00 

51 Свега: 429.010 254.343 527.117 122,87 

63 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ         

638000 
Остали издаци из трансакција између или 

унутар јединица власти 
1.000 0 1.000 100,00 

638100 
Издаци за накнаде плата који се рефундирају од 

фондова 
1.000 0 1.000 0,00 

63 Свега: 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 

            

УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 1.874.270 1.134.073 2.062.337 110,03 

            

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број потрошачке јединице: 00380110 

  

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ         

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

411000 Расходи за лична примања запослених 96.130 63.825 97.320 101,24 

411100 Расходи за бруто плате запослених запослених 89.200 58.485 89.000 99,78 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
6.930 5.340 8.320 120,06 

            

412000 Расходи за коришћење роба и услуга 134.500 95.316 149.850 111,41 

412600 Расходи по основу путов.и смјештаја 100 0 50 50,00 

412900 Накнаде комисијама Скупштине општине 3.500 5.407 4.500 128,57 

412900 Накнаде ОИК 6.400 4.246 13.800 215,63 

412900 Расходи за бруто накнаде одборницима СО 124.000 85.663 129.000 104,03 

412900 Трошкови репрезентације 500 0 0 0,00 

412900 Остали некласификовани расходи 0   2.500   

41 Свега: 230.630 159.141 247.170 107,17 

            

УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 230.630 159.141 247.170 107,17 
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Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 

Број потрошачке јединице: 00380190 

            

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

            

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

            

413000 
Расходи финансирања и други финанс. 

трошкови 
62.370 44.494 50.260 80,58 

413100 Расходи по оснву камата на харртије од вриједн. 5.040 5.038 1.040 20,63 

413300 
Расходи по оснву камата на примљ. зајмове у 

земљи 
55.730 38.018 47.620 85,45 

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 1.600 1.438 1.600 100,00 

418000 
Расходи по основу камата на зајмове примљене 

од других јединица власти 
2.600 2.397 2.600 0,00 

418100 
Расходи финансирања и други финанс трошкови 

између јединица власти 
2.600 2.397 2.600 100,00 

41 Свега: 64.970 46.891 52.860 81,36 

62 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА         

            

621 Издаци за отплату дугова 235.570 178.098 212.220 90,09 

621100 
Издаци за отплату главнице по харт.од 

вриједности 
65.790 65.783 34.380 52,26 

621300 Издаци за отплату главнице зајмова пимљ.у земљи 169.780 112.315 177.840 104,75 

628 Издаци за отплату дугова из трансакција 

између или унутар јединица власти 
7.500 6.717 7.500 100,00 

628100 Издаци за отплату дугова према другим 

јединицама власти 
7.500 6.717 7.500 100,00 

62 Свега: 235.570 178.098 212.220 90,09 

            

УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 308.040 231.706 272.580 88,49 

            

Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Број потрошачке јединице: 00380300 

  

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ         

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

411000 Расходи за лична примања запослених 107.870 75.439 114.910 106,53 

411100 Расходи за бруто плате запослених запослених 92.040 61.931 94.640 102,82 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
15.830 13.331 20.270 128,05 

411300 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања 0 177 0 #DIV/0! 

            

412000 Расходи за коришћење роба и услуга 11.090 6.517 11.340 102,25 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

и комуникационих услуга 
7.400 4.731 7.400 100,00 

412300 Расходи за режијски материјал 800 412 800 100,00 

412500 Расходи за текуће одржавање  400 12 400 100,00 

412600 Расходи по основу путов.и смјештаја 700 238 700 100,00 
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412700 Расходи за стручне услуге 570 276 620 108,77 

412900 Остали некласификовани расходи 1.220 848 1.420 116,39 

            

416000 Текуће дознаке које се исплаћују из буџета 335.100 212.197 371.650 110,91 

416100 
Текуће помоћи ученицима, студентима и 

појединц. у области науке и културе- стипендије 
28.500 19.502 30.000 105,26 

416100 

Додатак за помоћ и његу другог лица који се 

исплаћује штићеницима установа социјалне 

заштите 

190.000 121.010 200.000 105,26 

416100 
Једнократна новчана помоћ која се исплаћује 

штићеницима установа социјалне заштите 
1.500 600 1.500 100,00 

416100 
Остале текуће дознаке које се исплаћује 

штићеницима установа социјалне заштите 
46.000 24.426 38.000 82,61 

416100 
Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћује 

из буџета општине 
      #DIV/0! 

416300 
Дознаке установама социјалне заштите за смјештај 

штићеника 
46.000 32.487 75.850 164,89 

416300 
Дознаке ранитељским пород. за смјештај 

штићеника 
7.600 5.032 7.800 102,63 

416300 

Остале дознаке пружаоцима услуга соц.заштите 

које се исплаћују од стране устаова социјалне 

заштите 

15.500 9.140 18.500 119,35 

41 Свега: 454.060 294.153 497.900 109,66 

            

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ         

511000 Издаци за произведену сталну имовину 240 0 240 100,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 240 0 240 100,00 

51 Свега: 240 0 240 100,00 

            

63 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ         

            

638000 
Остали издаци из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0 0 0 #DIV/0! 

638100 
Издаци за накнаде плата који се рефунд.од 

фондова 
0 0 0 0,00 

63 Свега: 0,00 0,00 0 #DIV/0! 

            

УКУПНО: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 454.300 294.153 498.140 109,65 

Назив потрошачке јединице: ЈУ КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

Број потрошачке јединице: 00380500 

  

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

            

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

            

411000 Расходи за лична примања запослених 163.530 107.283 159.240 97,38 

411100 Расходи за бруто плате запослених запослених 135.140 83.645 130.170 96,32 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
28.390 20.157 29.020 102,22 

411300 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања 0 2.056 50 #DIV/0! 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0 1.425 0 #DIV/0! 

            

412000 Расходи за коришћење роба и услуга 12.730 4.849 14.130 111,00 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

и комуникационих услуга 
800 461 750 93,75 
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412300 Расходи за режијски материјал 300 149 300 100,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене  300 0 100 33,33 

412500 Расходи за текуће одржавање  500 835 400 80,00 

412600 Расходи по основу путов.и смјештаја 300 19 100 33,33 

412700 Расходи за стручне услуге 410 259 310 75,61 

412900 Остали некласификовани расходи 10.120 3.126 12.170 120,26 

            

415000 Грантови - текући и капитални 65.400 62.899 65.400 100,00 

415200 Текући грантови спортским организацијама 59.400 56.899 59.400 100,00 

415200 Текући грантови кудовима 6.000 6.000 6.000 100,00 

41 Свега: 241.660 175.031 238.770 98,80 

            

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ         
            

511000 Издаци за произведену сталну имовину 300 0 0 0,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 300 0 0 0,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
100 0 0 0,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
100 0 0 0,00 

51 Свега: 400 0 0 0,00 

            

63 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ         

638000 
Остали издаци из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0 1.844 8.020 #DIV/0! 

638100 
Издаци за накнаде плата који се рефундирају од 

фондова 
0 1.844 8.020 0,00 

63 Свега: 0,00 1.844,00 8.020,00 #DIV/0! 

  
 

        

УКУПНО: ЈУ КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР 
242.060 176.875 246.790 101,95 

Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКA ОРГАНИЗАЦИЈА 

Број потрошачке јединице: 00380920 

  

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

            

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

411000 Расходи за лична примања запослених 0 0 30.690 #DIV/0! 

411100 Расходи за бруто плате запослених запослених 0 0 27.370 #DIV/0! 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
0 0 3.320 #DIV/0! 

411300 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања         

412000 Расходи за коришћење роба и услуга 0 0 5.660 #DIV/0! 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

и комуникационих услуга 
0 0 420 #DIV/0! 

412300 Расходи за режијски материјал 0 0 100 #DIV/0! 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене          

412500 Расходи за текуће одржавање          

412600 Расходи по основу путов.и смјештаја         

412700 Расходи за стручне услуге     40   

412900 Остали некласификовани расходи 0 0 5.100 #DIV/0! 

            

415000 Грантови - текући и капитални 0 0 0 #DIV/0! 
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415200 Текући грантови спортским организацијама         

415200 Текући грантови кудовима         

41 Свега: 0 0 36.350 #DIV/0! 

            

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ         

511000 Издаци за произведену сталну имовину 0 0 500 #DIV/0! 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 500 #DIV/0! 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
0 0 50 #DIV/0! 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
0 0 50 #DIV/0! 

51 Свега: 0 0 550 #DIV/0! 

            

63 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ         

638000 
Остали издаци из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0 0 0 #DIV/0! 

638100 
Издаци за накнаде плата који се рефундирају од 

фондова 
      0,00 

63 Свега: 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

            

УКУПНО: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0 36.900 #DIV/0! 

            

Назив потрошачке јединице: ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВО 

Број потрошачке јединице: 08150046 

  

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ         

            

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

            

411000 Расходи за лична примања запослених 7.500 3.933 7.500 100,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
7.500 3.933 7.500 100,00 

            

412000 Расходи за коришћење роба и услуга 25.630 12.102 23.850 93,06 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

и комуникационих услуга 
11.980 4.459 11.350 94,74 

412300 Расходи за режијски материјал 3.400 1.295 2.900 85,29 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене  2.800 2.283 2.800 100,00 

412500 Расходи за текуће одржавање  1.750 1.453 1.950 111,43 

412600 Расходи по основу путов.и смјештаја 1.100 990 1.100 100,00 

412700 Расходи за стручне услуге 2.100 914 1.450 69,05 

412900 Остали некласификовани расходи 2.500 708 2.300 92,00 

41 Свега: 33.130 16.035 31.350 94,63 

            

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ         

            

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.200 844 1.200 100,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.200 844 1.200 100,00 

51 Свега: 1.200 844 1.200 100,00 
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63 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ         

631000 Остали издаци 0 0 0 #DIV/0! 

631900 
Издаци за отплату  неизмирених обавеза из 

ранијих година 
0 0 0 #DIV/0! 

63 Свега: 0 0 0 #DIV/0! 

            

УКУПНО: ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВО 34.330 16.879 32.550 94,82 

            

Назив потрошачке јединице: ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПЕТРОВО 

Број потрошачке јединице: 08180056 

  

економски 

код 
 О  П  И  С                           

План буџ. 

за 2021. 

Извршење 

буџета са 

31.08.2021. 

Буџет за 

2022. 
% 

1 2 3 4 5 6 

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ         

41 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ         

411000 Расходи за лична примања запослених 100 0 100 100,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 
100 0 100 100,00 

            

412000 Расходи за коришћење роба и услуга 6.230 3.154 6.400 102,73 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

и комуникационих услуга 
1.670 760 1.270 76,05 

412300 Расходи за режијски материјал 500 209 400 80,00 

412500 Расходи за текуће одржавање  100 0 50 50,00 

412600 Расходи по основу путов.и смјештаја 400 197 600 150,00 

412700 Расходи за стручне услуге 2.360 1.671 3.140 133,05 

412900 Остали некласификовани расходи 1.200 317 940 78,33 

41 Свега: 6.330 3.154 6.500 102,69 

            

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ         

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.200 344 1.200 100,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.200 344 1.200 100,00 

            

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
100 0 30 30,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 
100 0 30 30,00 

51 Свега: 1.300 344 1.230 94,62 

            

УКУПНО: ЈУ  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПЕТРОВО 7.630 3.498 7.730 101,31 

            

УКУНО ЗА СВЕ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 3.151.260 2.016.325 3.404.197 108,03 

 
БУЧЕТ ППЩТИНЕ ПЕТРПВП ЗА 2022. ГПДИНУ - ППЩТИ ДИП 

      

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2021. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 
31.08.21. 

Буџет за 

2022. 

Прпц. 
5/3  

1 2 3 4 5 6 

  А. БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ 2.705.500 1.696.427 2.941.370 108,72 
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710000 Ппрески прихпди 2.111.350 1.259.913 2.335.430 110,61 

711000 Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит 100 0 50 50,00 

712000 Дппринпси за спцијалнп псигураое         

713000 
Ппрези на лишна примаоа и прихпди пд 
сампсталних дјелатнпсти 

150.100 107.508 160.100 106,66 

714000 Ппрези на импвину 65.550 49.063 66.200 100,99 

715000 Ппрези на прпмет прпизвпда и услуга 5.100 11 5.080 99,61 

716000 Царине и увпзне дажбине         

717000 
Индиректни ппрези прикупљени прекп 
УИО 

1.890.000 1.099.639 2.100.000 111,11 

719000 Остали ппрески прихпди 500 3.692 4.000 800,00 

720000 Неппрески прихпди 262.630 168.504 308.790 117,58 

721000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске 
импвине и ппзитивних курсних разлика 

25.010 14.240 30.010 119,99 

722000 
Накнаде, таксе и прихпди пд пружаоа 
јавних услуга 

232.620 151.296 273.780 117,69 

723000 Нпвшане казне 0 0 0   

728000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске 
импвине и трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 

        

729000 Остали неппрески прихпди 5.000 2.968 5.000 100,00 

730000 Грантпви 71.000 112.210 45.500 64,08 

731000 Грантпви 71.000 112.210 45.500 64,08 

780000 
Трансфери између или унутар јединица 
власти 

260.520 155.800 251.650 96,60 

787000 
Трансфери између разлишитих јединица 
власти 

260.520 155.800 251.650 96,60 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0   

  Б. БУЧЕТСКИ РАСХПДИ 2.475.040 1.574.336 2.645.120 106,87 

410000 Текући расхпди  2.434.240 1.572.386 2.610.530 107,24 

411000 Расхпди за лишна примаоа заппслених 1.106.400 731.145 1.148.410 103,80 

412000 
Расхпди пп пснпву кприщћеоа рпба и 
услуга 

505.170 322.646 544.200 107,73 

413000 
Расхпди финансираоа и други финансијски 
трпщкпви 

62.970 45.761 51.360 81,56 

414000 Субвенције 56.900 30.040 70.600 124,08 

415000 Грантпви 236.650 145.331 303.510 128,25 

416000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје се 
исплаћују из бучета Републике, ппщтина и 
градпва 

463.550 295.066 489.850 105,67 

417000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје 
исплаћују институције пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа 

0 0 0 #DIV/0! 

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

2.600 2.397 2.600 100,00 

419000 Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0 0,00 

480000 
Трансфери између и унутар јединица 
власти 

800 1.950 800 0,00 

487000 
Трансфери између разлишитих јединица 
власти 

800 1.950 800 0,00 
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488000 Трансфери унутар исте јединице власти       0,00 

* * * * Бучетска резерва 40.000 0 33.790 84,48 

  
В. БРУТП БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 
(А-Б) 

230.460 122.091 296.250 128,55 

  
Г. НЕТП ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМПВИНУ (I+II-III-IV)   

-203.800 -240.435 -280.337 137,55 

810000 I Примици за нефинансијску импвину 228.350 15.179 250.000 109,48 

811000 Примици за прпизведену сталну импвину 0 0 0 #DIV/0! 

812000 Примици за драгпцјенпсти     0 0,00 

813000 
Примици за непрпизведену сталну 
импвину 

228.350 15.179 250.000 109,48 

814000 
Примици пд прпдаје сталне импвине 
намијеоене прпдаји и пбустављених 
ппслпваоа 

0 0 0 0,00 

815000 Примици за стратещке залихе 0 0 0 0,00 

816000 
Примици пд залиха материјала, ушинака, 
рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл. 

0 0 0 0,00 

880000 
II Примици за нефинансијску импвину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0 0 0 0,00 

881000 
Примици за нефинансијску импвину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

      0,00 

510000 III Издаци за нефинансијску импвину 432.150 255.614 530.337 122,72 

511000 Издаци за прпизведену сталну импвину 413.950 254.933 492.257 118,92 

512000 Издаци за драгпцјенпсти       0,00 

513000 Издаци за непрпизведену сталну импвину 15.000 0 35.000 233,33 

514000 
Издаци за сталну импвину намјеоену 
прпдаји 

      0,00 

515000 Издаци за стратещке залихе   0   0,00 

516000 
Издаци за залихе материј. рпбе и ситнпг 
инвентара, амбалаже и сл. 

3.200 681 3.080 96,25 

518000 
Издаци за улагаое на туђим 
некретнинама, ппстрпјеоима и ппреми 

0 0 0 0,00 

580000 
IV Издаци за нефинансијску импвину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0 0 0 0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску импвину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

      0,00 

  Д. БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 26.660 -118.344 15.913 59,69 

            

  Ђ. НЕТП ФИНАНСИРАОЕ (Е+Ж+З+И) -238.170 -167.128 -215.620 90,53 

  
Е.  НЕТП ПРИМИЦИ ПД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМПВИНЕ (I-II)   

0 0 0 
#DIV/0

! 

910000 I Примици пд финансијске импвине 0 0 0 
#DIV/0

! 

911000 Примици пд финансијске импвине   0 0 #DIV/0! 

918000 
Примици пд финансијске импвине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0 0 0 0,00 

610000 II Издаци за финансијску импвину 0 0 0 0,00 

611000 Издаци за финансијску импвину       0,00 
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618000 
Издаци за финансијску импвину из 
транскација између или унутар јединица 
власти 

      0,00 

  Ж. НЕТП ЗАДУЖИВАОЕ (I-II) -243.070 -184.815 -219.720 90,39 

920000 I Примици пд задуживаоа 0 0 0 0,00 

921000 Примици пд задуживаоа 0 0 0 0,00 

928000 
Примици пд задуживаоа из транскација 
између или унутар јединица власти 

      0,00 

620000 II Издаци за птплату дугпва 243.070 184.815 219.720 90,39 

621000 Издаци за птплату дугпва 235.570 178.098 212.220 90,09 

628000 
Издаци за птплату дугпва из трансакција 
између или унутар јединица власти 

7.500 6.717 7.500 0,00 

  З. ПСТАЛИ НЕТП ПРИМИЦИ (I-II) 4.900 17.687 4.100 0,00 

930000 I Пстали примици 5.900 19.531 13.120 0,00 

931000 Остали примици 4.100 4.442 4.100 100,00 

938000 
Остали примици из трансакција између 
или унутар јединица власти 

1.800 15.089 9.020 501,11 

630000 II Пстали издаци 1.000 1.844 9.020 0,00 

631000 Остали издаци 0 0 0 #DIV/0! 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

1.000 1.844 9.020 902,00 

**** 
И. РАСППДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИПДА    

      0,00 

**** 
Неутрпщена средства пд накнада за 
прпмјену намјене ппљппривреднпг 
земљищта 

0 0 17.900 0,00 

**** 
Неутрпщена намјенска средства из 2021. 
гпдине 

0 0 122.407 0,00 

**** 
Неутрпщена кредитна сред. из 2020 
гпдине за планиране прпјекте 

61.510 0 59.400 0,00 

**** 
Неутрпщ. намјен. сред. из 2020 гпд. за 
адапт.прпст.за дјешији вртић 

150.000 0   0,00 

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАОУ (Д+Ђ) -211.510 -285.472 -199.707 0,00 

      
БУЧЕТ ППЩТИНЕ ПЕТРПВП ЗА 2022. ГПДИНУ -БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН.ИМПВИНУ 

    
    

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2021. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 
31.08.21. 

Буџет за 

2022. 

Прпц. 
5/3  

1 2 3 4 5 6 

БУЧЕТСКИ 
ПРИХПДИ 

  2.705.450 1.696.427 2.941.370 108,72 

710000 П п р е с к и   п р и х п д и 2.111.300 1.259.913 2.335.430 110,62 

711000 Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит 100 0 50 50,00 

711100 Ппрези на дпхпдак 100 0 50 50,00 

711200 Ппрези на дпбит правних лица       0,00 

711300 Ппрези на прихпде капиталних дпбитака 0 0 0 0,00 

712000 Дппринпси за спцијалнп псигураое 0 0 0 0,00 

712100 Дппринпси за спцијалнп псигураое       0,00 

713000 
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд 
сампсталних дјелатнпсти 

150.100 107.508 160.100 106,66 

713100 
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд 
сампсталних дјелатнпсти 

150.100 107.508 160.100 106,66 

714000 Ппрези на импвину 65.550 49.063 66.200 100,99 
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714100 Ппрези на импвину 65.500 49.063 66.100 100,92 

714200 Ппрези на насљеђе и ппклпне 50 0 50 0,00 

714300 
Ппрези на финансијске и капиталне 
трансакције 

0 0 50 0,00 

714900 Остали ппрези на импвину 0 0 0 0,00 

715000 Ппрези на прпмет прпизвпда и услуга 5.050 11 5.080 100,59 

715100 Ппрези на прпмет прпизвпда 50 11 5.080 
10.160,

00 

715200 Ппрези на прпмет услуга 0 0 0 0,00 

715300 Акцизе 5.000 0 0 0,00 

716000 Царине и увпзне дажбине 0 0 0 0,00 

716100 Царине и увпзне дажбине       0,00 

717000 Индиректни ппрези прикупљени прекп УИО 1.890.000 1.099.639 2.100.000 111,11 

717100 
Индиректни ппрези прикупљени прекп 
УИО - збирнп 

1.890.000 1.099.639 2.100.000 111,11 

719000 Остали ппрески прихпди 500 3.692 4.000 800,00 

719100 Остали ппрески прихпди 500 3.692 4.000 800,00 

720000 Н е п п р е с к и   п р и х п д и 262.630 168.504 308.790 117,58 

721000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске 
импвине и ппзитивних курсних разлика 

25.010 14.240 30.010 119,99 

721100 
Прихпди пд дивиденде, ушещћа у капиталу 
и слишних права 

0 0 0 0,00 

721200 Прихпди пд закупа и ренте 25.000 14.240 30.000 120,00 

721300 
Прихпди пд камата на гптпвину и 
гптпвинске еквиваленте 

10 0 10 100,00 

721400 
Прихпди пд хартија пд вриједнпсти и 
финансијских деривата 

0 0 0 0,00 

721500 
Прихпди пд камата и псталих накнада на 
дате зајмпве 

0 0 0 0,00 

721600 
Прихпди пп пснпву реализпваних 
ппзитивних курсних разлика из ппслпвних 
и инвестиципних активнпсти 

0 0 0 0,00 

722000 
Накнаде, таксе и прихпди пд пружаоа 
јавних услуга 

232.620 151.296 273.780 117,69 

722100 Административне накнаде и таксе 17.100 11.091 17.100 100,00 

722200 Судске накнаде и таксе 0 0 0 0,00 

722300 Кпмуналне накнаде и таксе 45.100 42.206 61.100 135,48 

722400 Накнаде пп разним пснпвама 131.100 89.540 181.130 138,16 

722500 Прихпди пд пружаоа јавних услуга 39.320 8.459 14.450 36,75 

723000 Нпвшане казне 0 0 0 0,00 

723100 Нпвшане казне 0 0 0 0,00 

728000 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске 
импвине и трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 

0 0 0 0,00 

728100 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске 
импвине и трансакција са другим 
јединицама власти 

        

728200 
Прихпди пд финансијске и нефинансијске 
импвине и трансакција унутар исте 
јединице власти 

        

729000 Остали неппрески прихпди 5.000 2.968 5.000 100,00 

729100 Остали неппрески прихпди 5.000 2.968 5.000 100,00 

730000 Г р а н т п в и 71.000 112.210 45.500 64,08 

731000 Грантпви 71.000 112.210 45.500 64,08 

731100 Грантпви из инпстранства 0 12.300 0 #DIV/0! 

731200 Грантпви из земље 71.000 99.910 45.500 64,08 

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 

260.520 155.800 251.650 96,60 
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787000 
Трансфери између разлишитих јединица 
власти 

260.520 155.800 251.650 96,60 

787100 Трансфери пд државе 0 0 0 #DIV/0! 

787200 Трансфери пд ентитета 260.420 155.724 251.500 96,57 

787300 
Трансфери пд јединица лпкалне 
сампуправе 

50 76 100 200,00 

787400 
Трансфери пд фпндпва пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа 

50 0 50 100,00 

787900 Трансфери пд псталих јединица власти 0 0 0 #DIV/0! 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0 #DIV/0! 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти         

            

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 228.350 15.179 250.000 109,48 

810000 
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и 
м п в и н у 

228.350 15.179 250.000 109,48 

811000 Примици за прпизведену сталну импвину 0 0 0 
#DIV/0

! 

811100 Примици за зграде и пбјекте 0 0 0 #DIV/0! 

811200 Примици за ппстрпјеоа и ппрему 0 0 0 0,00 

811300 Примици за биплпщку импвину 0 0 0 0,00 

811400 Примици за инвестиципну импвину 0 0 0 0,00 

811900 Примици за псталу прпизведену импвину 0 0 0 0,00 

812000 Примици за драгпцјенпсти 0 0 0 0,00 

812100 Примици за драгпцјенпсти         

813000 
Примици за непрпизведену сталну 
импвину 

228.350 15.179 250.000 109,48 

813100 Примици за земљищте 228.350 15.179 250.000 109,48 

813200 
Примици за ппдземна и ппврщинска 
налазищта 

0 0 0 0,00 

813300 Примици за пстала прирпдна дпбра 0 0 0 0,00 

813900 
Примици за псталу непрпизведену 
импвину 

0 0 0 0,00 

814000 
Примици пд прпдаје сталне импвине 
намијеоене прпдаји и пбустављених 
ппслпваоа 

0 0 0 0,00 

814100 
Примици пд прпдаје сталне импвине 
намијеоене прпдаји и пбустављених 
ппслпваоа 

0 0 0 0,00 

815000 Примици за стратещке залихе 0 0 0 0,00 

815100 Примици за стратещке залихе     0 0,00 

816000 
Примици пд залиха материјала, ушинака, 
рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и 
сл. 

0 0 0 0,00 

816100 
Примици пд залиха материјала, ушинака, 
рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл. 

0 0 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 п в и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е 
ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с 
т и 

0 0 0 0,00 

881000 
Примици за нефинансијску импвину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0 0 0 0,00 

881100 
Примици за нефинансијску импвину из 
трансакција са другим јединицама власти 

        

881200 
Примици за нефинансијску импвину из 
трансакција са другим бучетским 
кприсницима исте јединице власти 

        

  
УКУПНИ БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ И ПРИМИЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

2.933.800 1.711.606 3.191.370 108,78 



Страна 34 – Број 16     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 29.12.2021. године 
 

БУЧЕТ ППЩТИНЕ ПЕТРПВП ЗА 2022. ГПДИНУ -БУЧЕТСКИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМПВИНУ 

    
    

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2021. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 
31.08.21. 

Буџет за 

2022. 

Прпц. 
5/3  

1 2 3 4 5 6 

БУЧЕТСКИ РАСХПДИ 2.475.040 1.574.336 2.645.120 106,87 

410000 Т е к у ћ и   р а с х п д и 2.434.240 1.572.386 2.610.530 107,24 

411000 Расхпди за лишна примаоа заппслених 1.106.400 731.145 1.148.410 103,80 

411100 Расхпди за брутп плате заппслених 945.400 591.456 953.730 100,88 

411200 
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих 
лишних примаоа заппслених пп пснпву рада 

161.000 119.562 194.130 120,58 

411300 
Расхпди за накнаду плата заппсл. за 
вријеме бплпваоа (брутп) 

0 14.829 550 0,00 

411400 
Расхпди за птпремнине и једнпкратне 
ппмпћи (брутп) 

0 5.298 0 0,00 

412000 
Расхпди пп пснпву кприщћеоа рпба и 
услуга 

505.170 322.646 544.200 107,73 

412100 Расхпди пп пснпву закупа 3.600 0 0 0,00 

412200 
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, 
кпмуналних, кпмуникаципних и 
трансппртних услуга 

97.430 71.837 104.570 107,33 

412300 Расхпди за режијски материјал 16.520 11.453 18.460 111,74 

412400 Расхпди за материјал за ппсебне намјене 3.100 2.283 2.900 93,55 

412500 Расхпди за текуће пдржаваое 42.850 32.249 48.000 112,02 

412600 Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја 12.910 6.460 12.800 99,15 

412700 Расхпди за струшне услуге 63.150 22.138 61.470 97,34 

412800 
Расхпди за услуге пдржаваоа јавних 
ппврщина и защтите живптне средине 

38.900 22.875 42.000 107,97 

412900 Остали некласификпвани расхпди 226.710 153.351 254.000 112,04 

413000 
Расхпди финансираоа и други 
финансијски трпщкпви 

62.970 45.761 51.360 81,56 

413100 
Расхпди пп пснпву камата на хартије пд 
вриједнпсти 

5.040 5.038 1.040 20,63 

413200 
Расхпди финансираоа пп пснпву 
финансијских деривата 

0 0 0 0,00 

413300 
Расхпди пп пснпву камата на примљене 
зајмпве у земљи 

55.730 38.018 47.620 85,45 

413400 
Расхпди пп пснпву камата на примљене 
зајмпве из инпстранства 

0 0 0 0,00 

413700 
Трпщкпви сервисираоа примљених 
зајмпва 

1.600 1.438 1.600 100,00 

413800 
Расхпди пп пснпву негативних курсних 
разлика из ппсл. и инвестиц. активнпсти 

100 0 100 100,00 

413900 Расхпди пп пснпву затезних камата 500 1.267 1.000 200,00 

414000 Субвенције 56.900 30.040 70.600 124,08 

414100 Субвенције 56.900 30.040 70.600 124,08 

415000 Грантпви 236.650 145.331 303.510 128,25 

415100 Грантпви у инпстранствп         

415200 Грантпви у земљи 236.650 145.331 303.510 128,25 

416000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје 
се исплаћују из бучета Републике, 
ппщтина и  градпва 

463.550 295.066 489.850 105,67 

416100 
Дпзнаке грађанима кпје се исплаћују из 
бучета Републике, ппщтина и градпва 

394.450 248.407 387.700 98,29 

416300 
Дпзнаке пружапцима услуга спцијалне 
защтите кпје се исплаћују из бучета 
Републике, ппщтина и градпва 

69.100 46.659 102.150 147,83 
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417000 
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје 
исплаћују институције пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа 

0 0 0 0,00 

417100 Дпзнаке пп пснпву пензијскпг псигураоа         

417200 Дпзнаке пп пснпву здравственпг псигураоа         

417300 
Дпзнаке пп пснпву псигураоа пд 
незаппсленпсти 

        

417400 Дпзнаке пп пснпву дјешије защтите         

418000 

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

2.600 2.397 2.600 100,00 

418100 
Расхпди финансираоа и други финансијски 
трпщкпви између јединица власти 

2.600 2.397 2.600 100,00 

418200 
Расхпди из трансакције размјене између 
јединица власти 

        

418300 
Расхпди финансираоа и други финансијски 
трпщкпви из трансакција унутар исте 
јединице власти 

        

418400 
Расхпди из трансакције размјене унутар 
исте јединице власти 

        

419000 Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0 
#DIV/0

! 

419100 Расхпди пп судским рјещеоима 0 0 0 
#DIV/0

! 

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 1.950 800 100,00 

487000 
Трансфери између разлишитих јединица 
власти 

800 1.950 800 100,00 

487100 Трансфери држави         

487200 Трансфери ентитету 500 1.688 500 100,00 

487300 
Трансфери јединицама лпкалне 
сампуправе 

200 8 200 100,00 

487400 
Трансфери фпндпвима пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа 

100 254 100 100,00 

487900 Трансфери псталим јединицама власти         

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0 0,00 

488100 Трансфери унутар исте јединице власти         

**** Бучетска резерва 40.000 0 33.790 84,48 

**** Бучетска резерва 40.000 0 33.790 84,48 

            

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 432.150 255.614 530.337 122,72 

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

432.150 255.614 530.337 122,72 

511000 Издаци за прпизведену сталну импвину 413.950 254.933 492.257 118,92 

511100 
Издаци за изградоу и прибављаое зграда 
и пбјеката 

129.510 14.901 418.217 322,92 

511200 
Издаци за инвестиципнп пдржаваое, 
рекпнструкцију и адаптацију зграда и 
пбјеката 

167.100 148.035 60.000 35,91 

511300 Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме 117.340 91.997 14.040 11,97 

511400 
Издаци за инвестиципнп пдржаваое 
ппреме 

0 0 0 0,00 

511500 Издаци за биплпщку импвину 0 0 0 0,00 

511600 Издаци за инвестиципну импвину 0 0 0 0,00 

511700 
Издаци за нематеријалну прпизведену 
импвину 

0 0 0 0,00 

512000 Издаци за драгпцјенпсти 0 0 0 0,00 

512100 Издаци за драгпцјенпсти       0,00 
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513000 Издаци за непрпизведену сталну импвину 15.000 0 35.000 233,33 

513100 Издаци за прибављаое земљищта 0 0 0 #DIV/0! 

513200 
Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщаое 
земљищта 

0 0 0 0,00 

513300 
Издаци за прибављаое ппдземних и 
ппврщинских налазищта 

0 0 0 0,00 

513400 
Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщаое 
ппдземних и ппврщинских налазищта 

0 0 0 0,00 

513500 
Издаци за прибављаое псталих прирпдних 
дпбара 

0 0 0 0,00 

513600 
Издаци пп пснпву улагаоа у 
ппбпљщ.псталих прирпдних дпбара 

0 0 0 0,00 

513700 
Издаци за нематеријалну непрпизведену 
импвину 

15.000 0 35.000 233,33 

514000 
Издаци за сталну импвину намјеоену 
прпдаји 

0 0 0 0,00 

514100 
Издаци за сталну импвину намјеоену 
прпдаји 

0 0 0 0,00 

515000 Издаци за стратещке залихе 0 0 0 0,00 

515100 Издаци за стратещке залихе         

516000 
Издаци за залихе материјала, рпбе и 
ситнпг инвентара, амбалаже и сл. 

3.200 681 3.080 96,25 

516100 
Издаци за залихе материј., рпбе и ситнпг 
инвент., амбалаже и сл. 

3.200 681 3.080 96,25 

518000 
Издаци за улагаое на туђим 
некретнинама, ппстрпјеоима и ппреми 

0 0 0 0,00 

518100 
Издаци за улагаое на туђим некретнин., 
ппстрпјеоима и ппреми 

      0,00 

580000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м 
п в и н у   и з   т р а н с к а ц и ј а   и з м е ђ у   
и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 

0 0 0 0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску импвину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0 0 0 0,00 

581100 
Издаци за нефинансијску импвину из 
трансакција са другим јединицама власти 

        

581200 
Издаци за нефинансијску импвину из 
трансакција са другим бучетским 
кприсницима исте јединице власти 

        

  
УКУПНИ БУЧЕТСКИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

2.907.190 1.829.950 3.175.457 109,23 

      
БУЧЕТ ППЩТИНЕ ПЕТРПВП ЗА 2022 ГПДИНУ - ФИНАНСИРАОЕ 

            

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2021. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 
31.08.21. 

Буџет за 

2022. 

Прпц. 
5/3  

1 2 3 4 5 6 

  Ф И Н А Н С И Р А О Е -243.070 -184.815 -219.720 90,39 

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

0 0 0 
#DIV/0

! 

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

0 0 0 
#DIV/0

! 

911000 Примици пд финансијске импвине 0 0 0 
#DIV/0

! 

911100 
Примици пд хартија пд вриједнпсти (изузев 
акција) 

      #DIV/0! 

911200 Примици за акције и ушещћа у капиталу       #DIV/0! 
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911300 Примици пд финансијских деривата       #DIV/0! 

911400 Примици пд наплате датих зајмпва   0 0 #DIV/0! 

911500 
Примици пп пснпву прпшених нпвшаних 
средстава 

      #DIV/0! 

918000 
Примици пд финансијске импвине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0 0 0 0,00 

918100 
Примици пд финансијске импвине из 
трансакција са другим јединицама власти 

0 0 0 #DIV/0! 

918200 
Примици пд финансијске импвине из 
трансакција са другим бучетским 
кприсницима исте јединице власти 

        

610000 
И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м п в 
и н у 

0 0 0 0,00 

611000 Издаци за финансијску импвину 0 0 0 0,00 

611100 
Издаци за хартије пд вриједнпсти (изузев 
акција) 

      #DIV/0! 

611200 Издаци за акције и ушещћа у капиталу       #DIV/0! 

611300 Издаци за финансијске деривате       #DIV/0! 

611400 Издаци за дате зајмпве       #DIV/0! 

611500 
Издаци пп пснпву прпшаваоа нпвшаних 
средстава 

      #DIV/0! 

618000 
Издаци за финансијску импвину из 
транскација између или унутар јединица 
власти 

0 0 0 
#DIV/0

! 

618100 
Издаци за финансијску импвину из 
транскација са другим јединицама власти 

        

618200 
Издаци за финансијску импвину из 
транскација са другим бучетским 
кприсницима исте јединице власти 

        

  Н Е Т П   З А Д У Ж И В А О Е -243.070 -184.815 -219.720 90,39 

920000 П р и м и ц и   пд   з а д у ж и в а о а 0 0 0 #DIV/0! 

921000 Примици пд задуживаоа 0 0 0 0,00 

921100 
Примици пд издаваоа хартија пд 
вриједнпсти (изузев акција) 

        

921200 Примици пд узетих зајмпва 0 0 0 #DIV/0! 

928000 
Примици пд задуживаоа из транскација 
између или унутар јединица власти 

0 0 0 0,00 

928100 
Примици пд задуживаоа кпд других 
јединица власти 

        

928200 
Примици пд задуживаоа кпд других 
бучетских кприсника исте јединице власти 

        

620000 И з д а ц и   з а   п т п л а т у   д у г п в а 243.070 184.815 219.720 90,39 

621000 Издаци за птплату дугпва 235.570 178.098 212.220 90,09 

621100 
Издаци за птплату главн.пп хартијама пд 
вриједн.(изузев акција) 

0 0 34.380 0,00 

621200 
Издаци за птплату дуга пп финансијским 
дериватима 

0 0 0 0,00 

621300 
Издаци за птплату главнице примљених 
зајмпва у земљи 

235.570 178.098 177.840 75,49 

621400 
Издаци за птплату главнице зајмпва 
примљених из инпстранства 

0 0 0 0,00 

621900 Издаци за птплату псталих дугпва 0 0 0 0,00 

628000 
Издаци за птплату дугпва из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

7.500 6.717 7.500 0,00 

628100 
Издаци за птплату дугпва према другим 
јединицама власти 

7.500 6.717 7.500 100,00 
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628200 
Издаци за птплату дугпва према другим 
бучетским кприсницима исте јединице 
власти 

        

          

  П С Т А Л И   Н Е Т П   П Р И М И Ц И 4.900 17.687 4.100 83,67 

930000 П с т а л и   п р и м и ц и 5.900 19.531 13.120 222,37 

931000 Остали примици 4.100 4.442 4.100 100,00 

931100 
Примици пп пснпву ппреза на дпдату 
вриједнпст 

        

931200 Примици пп пснпву деппзита и кауција         

931300 Примици пп пснпву аванса         

931900 Остали примици 4.100 4.442 4.100 100,00 

938000 
Остали примици из трансакција између 
или унутар јединица власти 

1.800 15.089 9.020 0,00 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 

1.800 15.089 9.020 501,11 

938200 
Остали примици из трансакција са другим 
бучетским кприсницама исте јединице 
власти 

        

630000 П с т а л и   и з д а ц и 1.000 1.844 9.020 902,00 

631000 Остали издаци 0 0 0 0,00 

631100 
Издаци пп пснпву ппреза на дпдату 
вриједнпст 

        

631200 Издаци пп пснпву деппзита и кауција         

631300 Издаци пп пснпву аванса         

631900 Остали издаци 0 0 0 #DIV/0! 

638000 
Остали издаци из трансакц. између или 
унутар једин.власти 

1.000 1.844 9.020 902,00 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим 
јединицама власти 

1.000 1.844 9.020 902,00 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим 
бучетским кприсницима исте јединице 
власти 

        

**** 
РАСППДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИПДА    

        

**** 
Неутрпщена средства пд накнада за 
прпмјену намјене ппљппривреднпг 
земљищта 

0 0 17.900 0,00 

**** 
Неутрпщена намјенска средства из 2021. 
гпдине 

0 0 122.407   

**** 
Неутрпщена кредитна сред. из 2020 
гпдине за планиране прпјекте 

61.510 0 59.400 0,00 

**** 
Неутрпщ. намјен. сред. из 2020 гпд. за 
адапт.прпст.за дјешији вртић 

150.000 0 0 0,00 

      
БУЧЕТ ППЩТИНЕ ПЕТРПВП ЗА 2022. ГПДИНУ - ФУНКЦИПНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХПДА  И НЕТП ИЗДАТАКА 

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

      

Екпнпм.  
кпд 

П п и с 
Бучет  за 

2021. 
гпдину 

Изврщеое 
бучета са 
31.08.21. 

Буџет за 

2022. 

Прпц. 
5/3  

1 2 3 4 5 6 

01 Опщте јавне услуге 1.202.410 877.050 1.094.530 91,03 

02 Одбрана 0 0 0 0,00 

03 Јавни ред и сигурнпст 9.400 159 9.400 100,00 

04 Екпнпмски ппслпви 36.600 16.379 46.600 127,32 

05 Защтита живптне средине 0 269 0 0,00 

06 Стамбени и заједнишки ппслпви 361.610 994.438 568.217 157,14 
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07 Здравствп 12.000 8.000 13.000 108,33 

08 Рекреација, култура и религија 270.940 181.629 312.570 115,37 

09 Образпваое 59.630 30.562 57.850 97,01 

10 Спцијална защтита 686.250 389.150 789.500 115,05 

  УКУПНП 2.638.840 2.497.636 2.891.667 109,58 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

             др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-93/21 

Датум: 27.12.2021. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  

На основу члана 39. став 2. тачке 3.  

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 31. тачка з) Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

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

38. став 2. тачке 3. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Скупштина Општине 

Петрово на сједници одржаној дана 27.12. 

2021. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О  УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Буџет општине Петрово за 

2022. годину са прегледом планираних бу-

џетских средстава и буџетских издатака у 

табеларном прегледу по организационој, 

економској и функционалној класифика-

цији, који су саставни дио ове одлуке.   

Планирана буџетска средства: 

- порески приходи  2.335.430,00 КМ 

- непорески приходи 308.790,00 КМ 

- грантови                     45.500,00 КМ 

- трансфери између или унутар једи-

ница власти                            251.650,00 КМ 

- примици за нефинансијску имо-

вину                                         250.000,00 КМ 

- остали примици         13.120,00 КМ 

- неутрошена средства из 2021. го-

дине                                         199.707,00 КМ 

УКУПНО               3.404.197,00 КМ      
Планирани буџетски издаци: 

-  Расходи за лична примања   

1.148.410,00 КМ   

-  Расходи по основу коришћења ро-

ба и услуга                              544.200,00 КМ 

-  Расходи финансирања и др.фина-

нс.трош.                                    51.360,00 КМ 

- Субвенције                 70.600,00 КМ 

-  Грантови                  303.510,00 КМ                                                    

-  Дознаке на име социјалне заштите 

 489.850,00 КМ 

- Расходи финансирања и др.фина-

нс.трошкови и расходи трансакц.размјене 

између или унутар јединица власти  

2.600,00 КМ 

- Трансфери између или унутар је-

диница власти                               800,00 КМ 

-  Буџетска резерва      33.790,00 КМ 

-  Издаци за нефинансијску имовину  

540.717,00 КМ 

-  Издаци за отплату дугова   

219.720,00 КМ 

-  Остали издаци            9.020,00 КМ 

УКУПНО               3.404.197,00 КМ 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-94/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 39. став 2. тачке 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19 и 61/21), чланa 33. став 2. 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. тачке 2. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

трово на сједници одржаној дана 27.12. 

2021. године донијела је 
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О Д Л У К У 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописује се начин 

извршења Буџета општине Петрово за 

2022. годину (у даљем тексту: Буџет). 
 

Члан 2. 

          1) Буџетом се утврђује висина буџе-

тских расхода и издатака за нефинансијску 

имовину увећаних за износ негативног не-

то финансирања. 

          2) Буџет се састоји од следећих дије-

лова: Општи дио; буџетски приходи и при-

мици за нефинансијску имовину; буџетски 

расходи и издаци за нефинансијску имо-

вину; рачун финансирања; буџетски изда-

ци по корисницима (организациона класи-

фикација); функционално класификовани 

буџетски расходи и нето набавка нефи-

нансијске имовине. 

          3) Укупни издаци буџетских кори-

сника, укључујући и издатке за отплату 

дуга, распоређују се у складу са Одлуком о 

усвајању буџета општине Петрово за 2022. 

годину. 
  

Члан 3. 

            Буџетска средства у једној фиска-

лној години чине буџетски приходи и при-

мици за нефинансијску имовину, примици 

од финансијске имовине и задужења те-

куће фискалне године, неутрошена намје-

нска средства буџетских грантова из ра-

нијих периода и суфицит распоређен одлу-

ком надлежног органа (Фонд 01). 
 

Члан 4. 

 Одјељење за привреду и  финансије  

(у даљем тексту: Одјељење)  контролише 

новчани прилив и одлив средстава ради 

ефикасности управљања новчаним сре-

дствима усвојеног буџета. 
 

Члан 5. 

 Расподјела буџетских средстава ће 

се вршити процентуално у складу са мјесе-

чним извршењем буџета. 

 Приоритет расподјеле буџетских 

средстава је следећи: 

 1. од 01. до 20-тог у мјесецу вршиће 

се плаћање обавеза према радницима и 

краткорочних обавеза према правним и 

физичким лицима и обавезе по дугорочном 

кредиту код Нове банке. 

 2. од 21. до 31-ог. у мјесецу вршиће 

се плаћање обавеза по дугорочним креди-

тима код НЛБ Развојне банке Бања Лука,  

обавеза према одборницима и обавеза пре-

ма члановима ОИК, 

            3. 27.01.2022. године вршиће се пла-

ћање обавеза по основу емисије обвезница 

и обавеза по дугорочном кредиту Свјетске 

банке. 
 

Члан 6. 

 Корисници буџетских средстава   

дужни су средства утврђена у Буџету 

користити намјенски, руководећи се наче-

лима рационалности и штедње. 
 

Члан 7. 

 Корисници буџетских средстава мо-

гу стварати обавезе и користити средства 

само за намјене предвиђене буџетом и то 

до износа који је планиран, а у складу са 

расположивим средствима. 
 

Члан 8. 

 Одјељење врши распоређивање сре-

дстава буџетске резерве за подмиривање 

буџетом непланираних расхода, а у складу 

са одлукама начелника општине. 

 Начелник је обавезан да најмање 

шестомјесечно извјештава Скупштину 

општине о утрошку буџетске резерве. 
 

Члан 9. 

Овлашћује се начелник Општине  

да својим одлукама располaже буџетским 

средствима планираним на контима 

415219-текући грантови непрофитним 

организацијама-помоћи осталим непоме-

нутим организацијама и удружењима до 

износа од 2.000,00 КМ и 416129- остале 

текуће дознаке грађанима, до износа од  

1.000,00 КМ. 

Овлашћује се начелник Општине да 

својим одлукама располаже буџетским 

средствима  до износа планираног на конту 

416129-Субвенција за куповину мјесечних 

карата за превоз ученика основних школа 

са сједиштем на подручју општине Пе-

трово који остварују субвенцију на мје-

сечне карте према критеријумима Владе 

Републике Српске и ученика Средњо-

школског центра Петрово у пуном износу 

цијене коштања мјесечне карте. 
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Начелник општине може средства 

распоређена буџетом прераспоређивати у 

оквиру буџетског корисника, без огра-

ничења, изузев прерасподјеле средстава са 

расхода по основу коришћења роба и 

услуга на трошкове личних примања, нити 

прерасподјеле трошкова са трошкова ли-

чних примања на расходе по основу кори-

шћења роба и услуга. 

Уколико се не може извршити пре-

расподјела средстава у складу са ставом 

3.овог члана начелник Општине може на 

приједлог Одјељења средства распоређена 

Буџетом прераспоређивати између буџе-

тских корисника до 5% укупно усвојених 

средстава буџетских корисника којима се 

средства умањују. 

Начелник општине је обавезан да 

тромјесечно извјештава Скупштину 

општине о извршеној прерасподјели 

средстава. 

За прерасподјелу средстава између 

буџетских корисника и за прерасподјеле 

средстава у оквиру буџетског корисника 

које нису обухваћене ставом 3.и ставом 4. 

овог члана, надлежна је Скупштина 

општине Петрово.  

Прерасподјеле (реалокације) буџе-

тских средстава могу се вршити до 31.01. 

2023. године. 

 

Члан 10. 

Средства за покриће исказаног де-

фицита из ранијих година обезбиједит ће 

се и реализовати у наредним годинама. 
 

Члан 11. 

Исплата новчаних средстава врши 

се са јединственог рачуна Трезора општи-

не Петрово. 
 

Члан 12. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-95/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

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), а у вези са чланом 8. став 4. 

Закона о порезу на непокретности („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

91/15) и члана 38. став 2.  тачка  2.  Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 27.12.2021. године, донијела је  

  

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина 

пореске стопе за опорезивање непокре-

тности на подручју општине Петрово за 

2022. годину.  

  

Члан 2. 

 Пореска стопа за опорезивање непо-

кретности обрачунаваће се по стопи од 

0,15% 

 

Члан 3. 

Изузетно од члана 2. ове одлуке 

пореска стопа за непокретности у којима 

се непосредно обавља производна дје-

латност износи 0,10%. Под непокре-

тностима из става 1. овог члана подра-

зумијевају се објекти за производњу и 

објекти за складиштење сировина, полу-

производа и готових производа, уколико 

чине заокружену производну цјелину.  

  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-96/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

5. 

Нa oснoву члaнa 39. став 2. тачка 2. 

Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни 

глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 97/16), 

члaнa 4. став 3. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпo-

крeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe 

Српскe“ брoj: 91/15), члaнa 38. став 2. Та-

чка 2. Стaтутa општине Петрово  („Слу-

жбeни глaсник општине Петрово“, број 
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8/17), Скупштинa општине Петрово, нa 

сjeдници oдржaнoj дaнa 27.12.2021. гoди-

нe, донијела је  
 

O Д Л У К У 

O ВИСИНИ ВРИJEДНOСТИ НEПOКРE-

ТНOСТИ НA ПOДРУЧJУ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО  
 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм сe утвђуje висинa 

вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу 

општине Петрово пo зoнaмa нa дaн 31.12. 

2021. гoдинe, кoja ћe бити кoриштeнa у 

сврху утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти 

у 2022. гoдини.  

 

Члaн 2. 

Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. 

стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпo-

крeтнoсти („Службeни глaсникa Рeпубликe 

Српскe“ брoj 91/15) и oвe oдлукe, прeдстa-

вљa зeмљиштe сa свим oним штo je трajнo 

спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo нa 

пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд 

зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa: 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљo-

приврeднo, шумскo, индустриjскo и oстa-

лo) и 

2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, 

пoслoвни, индустриjски и други oбjeкти). 

Члaн 3. 

Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпo-

крeтнoсти из члaнa 2. oвe oдлукe тeри-

тoриja општине Петрово диjeли се нa зoнe 

и тo: 
 

1. ТРИ  ЗОНЕ у к.о. Петрово 

 

А.) Прва зона-улице 

 Драже Михаиловића (непарни 

бројеви од 1 до 27 и парни од 2 до10) 

 Змај Јовина (број 1) 

 Колона 15.мај 

 Михољданска (непарни бројеви од 

1 до 5 и парни од 2 до 18) 

 Озренских одреда 

 Петра Кочића 

 Тодора Вујасиновића (непарни 

број 1 и парни од 2 до16)  

 Цвијетина Тодића ( непарни 

бројеви од 1 до 13 и парни од 2 до 8)  

 Трг Немањића 

 

Б.) Друга зона-улице  

 12.октобра 

 23.августа ( парни бројеви од 2 до 

10) 

 Брђанска  

 Вељка Вуковића 

 Драже Михаиловића (12-  ) 

 Змај Јовина (непарни бројеви од 3 

и парни од 2) 

 Иве Андрића  

 Јована Дучића 

 Луке Радојчића (непарни бројеви 

од 1 до 9 и парни од 2 до 8)                   

 Михољданска (од непарног броја 

7- и од парног 20- ) 

 Немањићева  

 Петровачка(од непарног броја 1 до 

21 и од парног броја 2 до 14)    

 Светосавска (од непарног броја 1 

до 15 и од парног броја 2 до 22)   

 Тодора Вујасиновића (од непарног 

броја 3- и од парног броја 18-) 

 Хиландарска 

 Цвијетина Тодића (од непарног 

броја 15 до 61 и од парног броја 10 до 44)  

 Цивилних жртава рата 

 9.Јануара (од непарног броја 1 до 

7) 

 

В.) Трећа зона-улице  

 1.октобра 

 23.августа (од парног броја 12- ) 

 9.новембра  

 Видовданска  

 Десанке Максимовић 

 Краља Драгутина 

 Луке Радојчића (од непарног броја 

11-  и од парног броја 10-) 

 Манастирска  

 Милоша Обилића 

 Озренска 

 Светосавска (од непарног броја 

17- и од парног броја 24-)  

 Студенчина  

 Цвијетина Тодића (од непарног 

броја 63- и од парног броја  46-   )  

 9.Јануара (од непарног броја 9 и од 

парног броја 2-) 

 

Г.) Ван зоне-улице  

 23.августа  

 Алушка  
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 Бисићка  

 Лужанска  

 Николе Тесле 

 Озренска 

  28.Август 

 Калуђерица 

 Петровачка(од непарног броја 23- 

и од парног броја 16 -)    

 и остале непоменуте некретнине у 

к.о.Петрово  

 

2. ДВИЈЕ  ЗОНЕ В1 и В2  и то: 

А.) зона В1  цијела к.о. Карановац, 

к.о. Сочковац, к.о. Какмуж  и к.о. По-

рјечина, 

Б.) зона В2 к.о. Кртова, к.о. Васиље-

вци и к.о. Ступари. 

 

Члaн 4. 

Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти 

нa пoдручjу општине  пo зoнaмa изнoси: 

Ред 

ни 
број 

 

 

 Врста      

зоне 

 

Наз 

ив зоне 

 

Озна-

ка 

зоне 

земљиште Објекти 

Грађе-

вин.  

Пољо-

привp.  
Шумско  

Инду-

стр.  
Остало  Стамбене  Цијена  Пословни  Индустр.  Остали  

земљи-

ште 

земљи-

ште 

земљи-

ште 

земљи-

ште 

земљи-

ште 
јединице куће простор објекат објекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Зона 1 Зона 1 1 18,00 7,86 0,83 11,61 5,81 630,00 567,00 1008,00 300,00 400,00 

2 
Зона 2 Зона 2 2 12,00 2,89 0,83 4,10 2,05 500,00 480,00 930,00 280,00 350,00 

3 
Зона 3 Зона  3 3 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 300,00 864,00 260,00 300,00 

4 
Зона  Ван зоне 

Ван 

зоне 
8,00 0,66 0,83 1,20 1,01 270,00 243,00 432,00 108,00 243,00 

5 
Мјесто Карановац В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

6 
Мјесто Сочковац В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

7 
Мјесто Какмуж В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

8 
Мјесто Порјечина В1 10,66 1,96 0,83 2,47 1,98 430,00 243,00 864,00 260,00 243,00 

9 
Мјесто Кртова В2 6,00 0,50 0,83 1,00 0,80 200,00 190,00 300,00 90,00 150,00 

10 
Мјесто Ступари В2 6,00 0,50 0,83 1,00 0,80 200,00 190,00 300,00 90,00 150,00 

11 
Мјесто Васиљевци В2 6,00 0,50 0,83 1,00 0,80 200,00 190,00 300,00 90,00 150,00 

 

Члaн 5. 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг 

дaнa oд дана oбjaвљивaњa у „Службeнoм 

глaснику општине Петрово“ . 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-97/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

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) и члана 38. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17) Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 27.12. 

2021. године донијела је  

 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ ПОМОЋИ 

 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у 

износу од 3.000,00 КМ на име помоћи 

Рајку Ковачевићу из Кртове за изградњу 

куће. 

 

Члан 2. 

Одобрена новчана средства из чла-

на 1. ове одлуке ће бити обезбијеђена ре-

алокацијом буџетских средстава, како сли-

једи: 

са конта 372200 – Буџетска резерва 

3.000,00 КМ 

на конто 415249 – Остали капита-

лни грантови у земљи 3.000,00 КМ 
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Одобрена новчана средства  уплати-

ти на жиро рачун број 572-526-00000208-

40 отворен код МФ банке а.д. Бања Лука. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                      

Члан 4. 

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: 01-022-98/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

7. 

            На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

и тачка 13. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 97/16, 36/19, 61/21 ), чланa 38. став 2. 

тачка 2. и  тачка 13. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 8/17) и члана 6. Одлуке о давању 

на управљање и кориштење објеката ку-

лтуре (Службени гласник општине Петро-

во“, број 5/18), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 27.12. 

2021. године, донијела   је 

 

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

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  

   

Члан 1. 

Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о коришћењу пословног простора 

без накнаде ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово са Колом ср-

пских сестара ''Света Матрона Московска'' 

Карановац, на период од 5. (пет) година. 

 

Члан 2. 

Простор које се уступа на кори-

шћење без накнаде Колу српских сестара 

''Света Матрона Московска'' Карановац је 

простор у Дому културе у Карановцу, про-

сторија број 3.  (трећа врата десно из хола), 

површине 11,87 m
2
. 

 

 

Члан 3. 

ЈУ ''Културно-туристички и спор-

тски центар'' Петрово ће са корисником 

простора из члана 1. ове подлуке закљу-

чити Уговор о коришћењу пословног про-

стора без накнаде, у складу са Одлуком о 

давању на управљање и кориштење обје-

ката културе (Службени гласник општине 

Петрово“, број 5/18). 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у       

''Службеном гласнику општине Петрово''.   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-99/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

8. 

           На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

166. Пословника Скупштине општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 8/21), а након 

разматрања Програма рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2022. Го-

дину, Скупштина општине Петрово на сје-

дници одржаној дана 27.12.2021. године 

донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Програмом рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2022. го-

дину, број 04/4-81-3-99/21 од 03.12.2021. 

године и прихвата га. 
 

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: 01-013.2-22/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 
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9. 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

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

члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 

88. став 1. Закона о социјалној заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и дру-

гим именовањима Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 25/03 и 41/03), члана 38. став 2. тачка 

35. Статута општине Петрово (''Службени 

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

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана  27.12.2021. године, дони-

јела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  УПРА-

ВНОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД''  

ПЕТРОВО 

 

       1. Разрјешава се дужности Управни 

одбор Јавне установе ''Центар за социјални 

рад'' Петрово, у саставу: 

Јелена Баји екон. техничар из Пе-

трова, 

Драган Стефановић грађ. техничар 

из Петрова, 

Милан Радуловић техн.тех.-колске 

дјелатности из Какмужа.  
 

      2. Ова одлука ступа на снагу 28.12. 

2021. године а биће објављена у ''Слу-

жбеном гласнику општине Петрово''. 

О бр а з л о ж е њ е 

            Одлуком о именовању чланова 

Управног одбора Јавне установе ''Центар 

за социјални рад'' Петрово, број: 01-111-

30/17 од 27.12.2017. године именован је 

Управни одбор Јавне установе ''Центар за 

социјални рад'' Петрово, у саставу: Јелена 

Баји екон. техничар. из Петрова, Драган 

Стефановић грађ. техничар из Петрова и 

Милан Радуловић техн. тех.-колске дјела-

тности из Какмужа. 

            Законом о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 97/16, 36/19, 61/21) у члану 39. став 2 

тачка 33. прописано је да скупштина лока- 

лне заједнице именује и разрјешава дире-

ктора и управни одбор установе чији је 

оснивач или суоснивач, у складу са за-

коном.  

            Законом о систему јавних служби 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број:  68/07, 109/12, 44/16) у члану 16. став 

1. прописано је да управни одбор установе 

именује и разрјешава оснивач а Законом о 

социјалној заштити (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 37/12, 90/16, 

94/19, 42/20) у члану 88. став 1. прописано 

је да управнои одбор  установе именује и 

разрјешава оснивач јавне установе. 

            Статутом установе Јавне установе 

''Центар за социјални рад'' Петрово, у чла-

ну 24. став 2. прописано је да  чланове 

управног одбора центра именује и разрје-

шава оснивач, након спроведеног поступка 

јавне конкуренције у складу са законом, а 

у члану 27. став 3. тачка под а) истог пра-

вног акта прописано је да  мандат  упра-

вног одбора, чланова одбора и директора 

центра престаје  истеком времена на које 

су именовани. 

            Обзиром да је Управни одбор  Јавне 

установе ''Центар за социјални рад'' Пе-

трово, у саставу: Јелена Баји екон. техни-

чар. из Петрова, Драган Стефановић грађ. 

техничар из Петрова и Милан Радуловић 

техн. тех.-колске дјелатности из Какмужа, 

именован  на временски период од 4. Го-

дине, како је то одлучено тачком 2. Диспо-

зитива Одлуке о именовању чланова Упра-

вног одбора Јавне установе ''Центар за 

социјални рад'' Петрово,  а која одлука је у 

складу са тачком 4. њеног диспозитива на 

правну снагу ступила дана 28.12.2017. 

године, то  временски период од  4. године 

(мандат) Управног дбора Јавне установе 

''Центар за социјални рад'' Петрово име-

нован том одлуком истиче са даном 

28.12.2021. године, па је ваљало одлучити 

као у тачки 1. 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: 01-111-50/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 
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10. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и 

33. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16, 36/19, 61/21), члана 16. став 1. и 6. 

Закона о систему јавних служби  (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број 

68/07, 109/12, 44/16), члана 88. став 1. 

Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 37/12, 

90/16, 94/19, 42/20), члана 12. 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. и 35. Ста-

тута општине Петрово (''Службени гласник 

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

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 27.12.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД''  ПЕТРОВО 

 

          1. Именује се Управни одбор Јавне 

установе ''Центар за социјални рад'' Пе-

трово, у саставу: 

 

          Душанка Мијић наставник српскохр-

ватског језика и књиж. југ. народа из Ка-

кмужа,    

          Душанка Алексић  наставник српско-

хрватског језика и књиж. југ. народа  из  

Петрова,           

          Зорица Божић Васиљевић медици-

нска сестра-техничар из Карановца. 
 

          2. Именовање из тачке 1. Диспози-

тива одлуке врши се на вријеме од четири 

године 

          3. Чланови Управног одбора између 

себе изабраће предсједника овог органа. 

          4. Ова одлука ступа на снагу 29.12. 

2021. године а биће објављена у ''Слу-

жбеном гласнику општине Петрово''. 

Образложење 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање  органа, број: 01-103-2/1 од 14.01. 

2021. године, расписан у дневном листу 

Блиц дана 25.10.2021. године и ''Слу-

жбеном гласнику Републике Српске'' број 

95/21 од 22.10.2021. године  у остављеном 

року на упражњену позицију чланова 

Управног одбора ЈУ. ''Центар за социјални 

рад'' Петрово пријавило се четворо канди-

дата: Душанка Мијић наставник српско-

хрватског језика и књиж. југ. народа из Ка-

кмужа, Душанка Алексић наставник ср-

пскохрватског језика и књиж. југ. народа  

из Петрова, Сања Микић-Ђукић дипл.пра-

вник из Петрова и Зорица Божић Васи-

љевић медицинска сестра-техничар из Ка-

рановца. 

            Комисија за избор и именовање 

органа у јавним установама чији је оснивач 

општина, поступајући у складу са чланом 

2. Одлуке о именовању  Комисије за избор 

и именовање органа у јавним установама 

чији је оснивач општина (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 12/21) и 

чланом 10. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број 25/03, 41/03), у поступку ко-

нтроле благовремености и потпуности 

поднесених пријава, на сједници одржаној 

дана 01.12.2021. године установила је да су 

пријаве свих кандидата благовремене и 

потпуне те да све  кандидаткиње испу-

њавају опште услове прописане Законом о 

министарским, владиним и другим имено-

вањима Републике Српске  и посебне 

услове тражене јавним конкурсом.   

            Цијенећи стручну спрему  кандида-

ткиња, њихово радно искуство и послове 

које су до тада обављали Комисија је све 

четири кандидаткиње уврстила у ужи 

избор и са њима дана 06.12.2021. године у 

складу са чланом 11. Закона о министар-

ским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске обавила интервју, а 

потом  Скупштгини општине у складу са 

чланом 12. истог законског прописа доста-

вила ранг-листу, препоруку за  именовање  

кандидата број: 01-013.3-17/21 од 06.12. 

2021. године, којом је Скупштини општине 

као органу надлежном за именовање а 

Начелнику општине Петрово као овла-

шћеном предлагачу препоручила да се за 

чланове Управног одбора ЈУ ''Центар за 

социјални рад'' Петрово именују: Душанка 

Мијић наставник српскохрватског језика и 

књиж. југ. народа из Какмужа и Душанка 

Алексић наставник српскохрватског језика 

и књиж. југ. народа  из  Петрова, које ди-

јеле прву и другу позицију на ранг листи, 

те Зорица Божић Васиљевић медицинска 
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сестра-техничар из Карановца, као треће-

рангирани кандидат. 

            Начелник општине Петрово посту-

пајући у складу са чланом 16. став 6. 

Закона о систему јавних служби (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број 

68/07, 109/12, 44/16), којим је прописано да 

управни одбор чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује и разрјешава 

скупштина општине/града на приједлог 

начелника/градоначелника након спрове-

деног поступка јавне конкуренције, својим 

актом број: 02-014-2-244/21 од 08.12.2021. 

године  предложио је Скупштини општине 

Петрово да  за чланове Управног одбора 

ЈУ. Центар за социјални рад'' Петрово 

именује кандидате: Душанку Мијић на-

ставник српскохрватског језика и књиж. 

југ. народа из Какмужа, Душанку Алексић  

наставник српскохрватског језика и књиж. 

југ. народа  из  Петрова и  Зорицу Божић 

Васиљевић медицинска сестра-техничар из 

Карановца.             

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се сма-

тра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина чла-

нова комисије за избор најуспјешније про-

шао отворену конкуренцију, а у ставу 3. 

истог члана и законског прописа да након 

што комисија за избор достави приједлог 

ранг-листе службенику-органу за имено-

вање, он ће, осим ако има оправдане 

разлоге (са доказима који то потврђују) да 

вјерује да принципи и процедуре утврђене 

законом нису испоштовани, или да би 

именовање било којег од кандидата са 

предложене листе са ужим избором довело 

до сукоба интереса, обезбједити да се 

изврши именовање кандидата који је први 

на ранг-листи, у складу са постојећим за-

конима, правилима и прописима.      

            Управни одбор регулисаног органа 

броји три члана. Како су принципи и 

процедуре прописане Законом о министар-

ским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске испоштоване, имено-

вање било којег кандидата не доводи до 

сукоба интереса како је то прописано 

Законом о спречавању сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

73/08, 52/14), сви  кандидати имају знања и 

способности за обављање послова и ду-

жности члана Управног одбора ЈУ. Центар 

за социјални рад Петрово а нема законске 

сметње за њихово именовање из члана 16. 

став 4. Закона о систему јавних служби 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 68/07, 109/12, 44/16) и члана 24. став 

4. Статута ЈУ. Центар за социјални рад 

Петрово, то је у складу са препоруком 

Комисије за избор органа у јавним уста-

новама чији је оснивач општина Петрово, 

односно на приједлог Начелника општине 

Петрово, ваљало одлучити као у тачки 1. 

диспозитива ове одлуке. 

           Како се именовање управног одбора 

центра, а како је то прописано у члану 25. 

став 1. Статута ЈУ. Центар за социјални 

рад  Петрово врши на временски период од 

четири године, на које вријеме је конкурс 

за чланове Управног одбора ЈУ.'' Центар за 

социјални рад'' Петрово и расписан, то је 

ваљало одлучити као у тачки II. диспо-

зитива 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: 01-111-51/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2 

и 33. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. став 1. Зако-

на 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) 

члана 38. став 2. тачка 2. и 35. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

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

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 27.12.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА   

ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 

I. Разрјешава се дужности  Управни  
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одбор Јавне здравствене установе Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово, саставу: 

1. Златан Благојевић дипл.ецц. из 

Петрова, 

2. Бојан Марјановић дипл.ецц. из 

Петрова, 

3. Немања Костић дипл.правник из 

Какмужа. 

           II. Ова одлука ступа на снагу 28.12. 

2021. године а биће објављена у ''Слу-

жбеном гласнику општине Петрово''. 

О б р а з л о ж е њ е         

            Одлуком о именовању чланова 

Управног одбора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово, број: 01-111-28/17 од 27.12.2017. 

године именован је Управни одбор ЈЗУ 

Дом здравља ''Озрен'' Петрово, у саставу: 

Златан Благојевић дипл.ецц. из Петрова, 

Бојан Марјановић дипл.ецц. из Петрова и 

Немаља Костић дипл.правник из Какмужа. 

            Законом о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 97/16, 36/19, 61/21) у члану 39. став 2. 

тачка 33. прописано је да скупштина ло-

калне заједнице именује и разрјешава ди-

ректора и управни одбор установе чији је 

оснивач или суоснивач, у складу са зако-

ном. Законом о систему јавних служби 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број:  68/07, 109/12, 44/16) у члану 16. став 

1. прописано је да управни одбор установе 

именује и разрјешава оснивач а Законом о 

здравственој заштити (''Службени гласник 

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

члану 73. став 2. прописано је да чланове 

управног одбора и директора здравствене 

установе именује и разрјешава оснивач 

јавне здравствене установе, у складу са 

законом и статутом. 

            Статутом ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово у члану 25. став 1. прописано је да  

чланове управног одбора именује и ра-

зрјешава оснивач, у складу са законом а у 

члану 27. став 3. тачка под а) истог пра-

вног акта прописано је да мандат члана 

управног одбора престаје истеком периода 

на који је именован. 

            Обзиром да је Управни одбор ЈЗУ 

Дом здравља ''Озрен'' Петрово, у саставу: 

Златан Благојевић дипл.ецц. из Петрова, 

Бојан Марјановић дипл.ецц. из Петрова и 

Немаља Костић дипл.правник из Какмужа 

именован  на временски период од 4. годи-

не, како је то одлучено тачком 2. Диспо-

зитива Одлуке о именовању чланова Упра-

вног одбора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Пе-

трово, а која одлука је у складу са тачком  

4. њеног диспозитива на правну снагу 

ступила дана 28.12.2017. године, то  време-

нски период од 4. године (мандат) Упра-

вног дбора ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Пе-

трово именован том одлуком истиче  са 

даном 28.12.2021. године, па је ваљало 

одлучити као у тачки 1. диспозитива 

одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема 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: 01-111-52/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

и  33. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16, 36/19, 61/21), члана 16. став 1. и 6. 

Закона о систему јавних служби  (''Слу-

жбени 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) члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 25/03 и 41/03), члана 

38. став 2. тачка 2. и. 35. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

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

Петрово, на сједници одржаној дана 27.12. 

2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 
 

           1. Именују се Управни одбор Јавне 

здравствене установе Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово, у саставу: 

Вукадин Благојевић дипл.правник 

из Карановца, 

Златан Благојевић дипл.ецц. из Пе-

трова, 

Крстијана Новарлић дипл.ецц. из 

Добоја. 
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           2. Именовање из тачке 1. диспози-

тива одлуке врши се на вријеме од четири 

године. 

           3.  Чланови Управног одбора између 

себе изабраће предсједника овог органа. 

           4. Ова одлука ступа на снагу 29.12. 

2021. године а биће објављена у ''Слу-

жбеном гласнику општине Петрово''. 

Образложење 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање органа, број: 01-103-2/1 од 14.01. 

2021. године, расписан у дневном листу 

''Блиц'' дана 25.10.2021. године и ''Службе-

ном гласнику Републике Српске'' број 

95/21 од 22.10.2021. године  у остављеном 

року на упражњену позицију чланова 

Управног одбора ЈЗУ. Дом здравља 

''Озрен'' Петрово пријавило се четворо ка-

ндидата: Вукадин Благојевић дипл.пра-

вник из Карановца, Златан Благојевић 

дипл.ецц. из Петрова,  Крстијана Новарлић 

дипл. ецц. за порески систем из Добоја и 

Сања Микић-Ђукић дипл.правник из Пе-

трова.  

            Комисија за избор и именовање 

органа у јавним установама чији је оснивач 

општина, поступајући у складу са чланом 

2. Одлуке о именовању  Комисије за избор 

и именовање органа у јавним установама 

чији је оснивач општина (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 12/21) и чла-

ном 10. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 25/03, 41/03), у поступку контроле 

благовремености и потпуности поднесених 

пријава, на сједници одржаној дана 01.12. 

2021. године установила је да су пријаве 

свих кандидата благовремене и потпуне те 

да сви кандидати испуњавају опште услове 

прописане Законом о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске  и посебне услове тражене јавним 

конкурсом.   

             Цијенећи стручну спрему  канди-

дата, њихово радно искуство и послове 

које су до тада обављали Комисија је све  

кандидате уврстила у ужи избор и са њима 

дана 06.12.2021. године у складу са чланом 

11. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

обавила интервју, а потом  Скупштгини 

општине Петрово у складу са чланом 12. 

истог законског прописа доставила ранг 

листу - препоруку за  именовање  канди-

дата број: 01-013.3-16/21 од 06.12.2021. го-

дине, којом је Скупштини општине Петро-

во као органу надлежном за именовање а 

Начелнику општине Петрово као овла-

шћеном предлагачу препоручила да се  за 

чланове напријед  регулисаног органа име-

нују:  Вукадин Благојевић дипл.правник из 

Карановца и Златан Благојевић дипл.ецц. 

из Петрова, који дијеле прву и другу пози-

цију на ранг листи, те  Крстијана Новарлић 

дипл.ецц. из Добоја као трећерангирани 

кандидат.                            

           Законом о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 106/09, 44/15) у члану 73. ставу 2. 

пропиосано је да директора и управни 

одбор установе именује и разрјешава осни-

вач здравствене установе, у складу са за-

коном и статутом, уз заступљеност оба 

пола. 

            Законом о систему јавних служби 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 68/07, 109/12, 44/16), у члану 16. став 

1. прописано је да управни одбор установе 

именује и разрјешава оснивач, а у ставу 6. 

истог члана истог законског прописа, про-

писано је да управни одбор установе чији 

је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе именује скупштина општине 

односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначе-

лника, након спроведеног поступка јавне 

конкуренције. 

           Поступајући у складу са напријед 

наведеним законским прописом Начелник 

општине Петрово својим актом број: 02-

014-2-244/21 од 08.12.2021. године, пре-

дложио је Скупштини општине Петрово да 

за чланове Управног одборa ЈЗУ Дом здра-

вља ''Озрен'' Петрово именује: Вукадина 

Благојевић дипл.правник из Карановца, 

Златана Благојевић дипл.ецц. из Петрова и  

Крстијану  Новарлић дипл.ецц. из Добоја . 

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се 

сматра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина 

чланова комисије за избор најуспјешније 

прошао отворену конкуренцију, а у ставу 

3. истог члана и законског прописа да 

након што комисија за избор достави при-

једлог ранг-листе службенику-органу за 
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именовање, он ће, осим ако има оправдане 

разлоге (са доказима који то потврђују) да 

вјерује да принципи и процедуре утврђене 

законом нису испоштовани, или да би 

именовање било којег од кандидата са 

предложене листе са ужим избором довело 

до сукоба интереса, обезбједити да се 

изврши именовање кандидата који је први 

на ранг-листи, у складу са постојећим 

законима, правилима и прописима.     

           Управни одбор регулисаног органа 

броји три члана. Како су принципи и 

процедуре прописане Законом о министар-

ским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Законом о систему 

јавних служби испоштоване, именовање 

било којег кандидата не доводи до сукоба 

интереса како је то прописано Законом о 

спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 73/08, 52/14)  

и сви  кандидати имају знања и способно-

сти за обављање послова и дужности члана 

управног одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово, а нема законских сметњи за њи-

хово именовање из члана 73. став 3. 

Законом о здравственој заштити (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

106/09, 44/15), члана 15. став 4. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 68/07, 

109/12, 44/16) и члана 25. став 2. Статута 

ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' Петрово, то је у 

складу са приједлогом Начелника општине 

Петрово ваљало  одлучити као у тачки 1. 

диспозитива одлуке. 

            Како се именовање чланова упра-

вног одбора установе врши на временски 

период од четири године, како је то про-

писано у члану 27. став 1. Статута ЈЗУ Дом 

здравља ''Озрен'' Петрово, на који врије-

менски период  је конкурс за чланове 

Управног одбора ЈЗУ. Дом здравља 

''Озрен''' Петрово и расписан, то је ваљало 

одлучити као у тачки 2. диспозитива 

одлуке. 

            Статутом ЈЗУ Дом здравља ''Озрен'' 

Петрово у члану 25. став 3. прописано је  

да се предсједник управног одбора бира из 

реда чланова управног одбора, на консти-

тутивној сједници у складу са Пословни-

ком о раду Управног одбора ЈЗУ Дом здра-

вља ''Озрен'' Петрово, па је ваљало одлу-

чити као у тачки 3. диспозитива одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема 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: 01-111-53/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 5. тачка ђ) Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 75/04  и 78/11), 

члана 27. сатав 2. тачка 6. Статута ЈКП. 

''Вода'' д.о.о. Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 7/18), Скупштина 

општине Петрово у улози Скупштине Ја-

вног комуналног предузећа ''Вода'' д.о.о. 

Петрово, на сједници одржаној дана 27.12. 

2021. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП. ''ВОДА''  Д.О.О. ПЕТРОВО 

 

        1. Разрјешава се дужности Надзор-

ни одбор Јавног комуналног предузећа 

''Вода'' д.о.о. Петрово, у саставу: 
 

            Поповић Ненад дипл.ецц. из Сочко-

вца, 

            Катанић Славко вкв. електричар из 

Петрова. 

 

2. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику Општине 

Петрово''. 

О б р а з л о ж е њ е : 

        Одлуком о усклађивању Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

(''Службени гласник Општине Петрово'' 

број 7/18) у члану 16. став 2. прописано је 

да избор и именовање Надзорног одбора 

предузећа врши Скупштина предузећа, на 

основу јавног конкурса, у складу са зако-

ном. Одредбом члана 27. став 2. тачка 6. 

Статута ЈКП '''Вода'' д.о.о. Петрово пропи-

сано је да је Скупштина предузећа на-

длежна да именује и разрјешава надзорни 

одбор и одлучује о њиховој накнади.  

            Одлуком о именовању Надзорног 

одбора ЈКП ''Вода'' Петрово, број: 01-111-
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23/17 од 20.09.2017 године именован је На-

дзорни одбор ЈКП ''Вода'' Петрово у са-

ставу: Стјепановић Драган дипл.правник 

из Петрова, Поповић Ненад дипл.ецц. из 

Сочковца и Катанић Славко вкв. Електри-

чар из Петрова.  

            Одлуком о разрјешењу члана На-

дзорног одбора ЈКП ''Вода'' Петрово, број 

01-111-3/20 од 28.02.2020. године, која 

одлука је на правну снагу ступила дана 

29.02.2020 године Драган Стјепановић ди-

пл.правник из Петрова разрјешен је ду-

жности члана овог органа на лични захтјев, 

па је Надзорни одбор ЈКП ''Вода'' Петрово 

наставио да ради у саставу: Поповић Не-

над из Сочковца и Катанић Славко из 

Петрова.  

            Обзиром да су чланови Надзорног 

одбора ЈКП ''Вода'' Петрово у напријед 

наведеном саставу именовани  Одлуком о 

именовању Надзорног одбора ЈКП ''Вода'' 

Петрово, број: 01-111-23/17 од 20.09.2017 

године на временски период од 4. године, 

како је то одлучено тачком 2. диспозитива 

одлуке а која одлука је у складу са тачком 

4. њеног диспозитива на правну снагу сту-

пила дана 21.09.2017 године, то је време-

нски период од  4. године ( мандат ) На-

дзорног одбора ЈКП ''Вода'' Петрово име-

нован том одлуком истекао са даном 21.09. 

2021 године, па је ваљало одлучити као у 

тачки 1. диспозитива одлуке. 

            Поука о правном лијеку:  

Против ове одлуке није допуштена 

жалба 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: 01-111-54/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 5. под ђ) Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 75/04 и 78/11), а у 

вези са чланом 26. став 2. Одлуке о осни-

вању јавног комуналног предузећа (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

4/11) и члана 27. став 2. тачка 6. Статута  

ЈКП. ''Вода'' Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 4/11, 7/11 и 5/16), 

Скупштина општине Петрово у улози Ску-

пштине  Јавног комуналног предузећа ''Во-

да'' д.о.о. Петрово, на сједници одржаној 

дана 27.12.2021. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП. ''ВОДА''  ПЕТРОВО 

 

1. Именује се Надзорни одбор Ја-

вног комуналног предузећа ''Вода''  д.о.о. 

Петрово, у саставу:  

           Бојана Ристић-Јеремић дипл. сани-

тарни инжењер из Карановца, 

           Сања Микић- Ђукић дипл.правник 

из Петрова, 

           Миленко Стјепановић ратарски те-

хничар из Какмужа 
 

 2. Именовање из тачке 1. диспо-

зитива ове одлуке врши се на вријеменски 

период од четири године. 
 

3. Предсједника Надзорног одбора 

изабраће Надзорни одбор на првој сје-

дници из реда својих чланова. 
 

4. Ова одлука ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављена у ''Службеном  гласнику општи-

не Петрово''. 

Образложење: 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање органа, број: 01-103-2/1 од 14.10. 

2021. године, расписан у дневном листу 

Блиц дана 25.10.2021. године и ''Слу-

жбеном гласнику Републике Српске'' број 

95/21 од 22.10.2021. године  у остављеном 

року на упражњену позицију чланова 

Управног одбора Јавног предузећа ''Вода'' 

д.о.о. Петрово пријавили су се кандидати: 

Миленко Стјепановић ратарски техничар 

из Какмужа, Крстијана Новарлић дипл.ецц. 

из Добоја, Бојана Ристић-Јеремић дипл. 

санитарни инжењер из Карановца  и Сања 

Микић-Ђукић дипл.правник из Петрова. 

            Комисија за избор Надзорног одбо-

ра ЈКП ''Вода'' д.о.о. Петрово, поступајући 

у складу са чланом 10. Закона о мини-

старским, владиним и другим именова-

њима Републике Српске (''Службени гла-

сник Републике Српске'' број: 25/03) и 

чланом 2. Одлуке  о именовању Комисије 

за избор Надзорног одбора ЈКП ''Вода'' 

д.о.о. Петрово (''Службени гласник општи-

не Петрово'' број 9/2021), на сједници одр-

жанoj дана 29.11.2021. године, установила 
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је да су  пријаве свих кандидата благовре-

мене и потпуне и да сви кандидати 

испуњавају  опште и конкурсом тражене 

посебне услове. 

           У складу са чланом 11. Закона о 

министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске, Комисија је 

заказала и са кандидатима дана 06.12.2021. 

године обавила интервју, након чега је у 

складу са чланом 12. напријед неведеног 

законског прописа утврдила ранг листу 

кандидата број: 01-013.3-15./21, од 06.12. 

2021. године, рангирајући Бојану Ристић-

Јеремић дипл. санитарни инжењер из Ка-

рановца на позицију број 1, Сању Микић- 

Ђукић дипл. правник из Петрова на 

позицију број 2. Миленка Стјепановић ра-

тарски техничар из  Какмужа на позицију 

број 3. и Крстијану Новарлић дипл.ецц. из 

Добоја на позицију број 4. и исту доста-

вила Скупштини предузећа на даље посту-

пање. 

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се сма-

тра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина чла-

нова комисије за избор најуспјешније про-

шао отворену конкуренцију, па је Коми-

сија за избор и именовање чланова На-

дзорног одбора ЈКП ''Вода'' д.о.о. Петрово 

Скупштини ЈКП ''Вода'' д.о.о. Петрово пре-

поручила да за чланове Надзорног одбора 

ЈКП ''Вода'' д.о.о. Петрово именује: Бојану 

Ристић-Јеремић дипл. санитарни инжењер 

из Карановца Сању Микић- Ђукић дипл. 

правник из Петрова и Миленка Стје-

пановић ратарски техничар из Какмужа. 

            У ставу 3. истог члана и законског 

прописа прописано је да након што 

комисија за избор достави приједлог ранг-

листе службенику-органу за именовање, он 

ће, осим ако има оправдане разлоге (са 

доказима који то потврђују) да вјерује да 

принципи и процедуре утврђене законом 

нису испоштовани, или да би именовање 

било којег од кандидата са предложене 

листе са ужим избором довело до сукоба 

интереса, обезбједити да се изврши име-

новање кандидата који је први на ранг-

листи, у складу са постојећим законима, 

правилима и прописима.      

            Како је  претходни поступак спро- 

веден по закону, односно како не постоје 

докази да принципи и процедуре утврђени 

напријед наведеним законским прописом 

нису испоштовани и да би именовање 

неког од кандидата са листе довело до 

сукоба интереса како је то прописано 

Законом о спречавању сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

73/08, 52/14) и Законом о јавним предузе-

ћима (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број: 75/04 и 78/11),  то је у складу са 

чланом 12. став 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 25/03) ваљало одлу-

чити као у тачки 1.  диспозитива одлуке. 

            Како се именовање Надзорног одбо-

ра ЈКП ''Вода'' д.о.о. Петрово врши на 

временски период од четири године, на 

које вријеме је јавни конкурс за избор овог 

органа број: 01-103-2/1 од 14.10.2021. го-

дине и расписан, то је ваљало одлучити 

као у тачки 2. диспозитива одлуке. 

            Статутом  ЈКП ''Вода'' д.о.о. Петро-

во у члану 37. став 3.  прописано је да 

надзорни одбор предузећа има предсје-

дника кога бирају чланови надзорног 

одбора, већином од укупног броја  чла-

нова, па је ваљало одлучити као у тачки 3. 

диспозитива одлуке. 

    Поука о правном лијеку:  

          Против ове одлуке није допуштена 

жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Добоју, 

у року од 30 дана од дана пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-55/21 

Датум: 27.12.2021. 
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/17), члана 4. Правилника о начину и ро-

ковима извршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имо-

вине и обавеза („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 45/16) начелник 

општине Петрово доноси 
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О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  И УСКЛАЂИ-

ВАЊE КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА 

СТВАРНИМ СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 

           Ради утврђивања стварног стања 

основних средстава и усклађивања књи-

говодственог стања са стварним стањем, 

именује се пописна комисија  у саставу: 

         1. Небојша Трифковић, предсједник  

комисије 

         2. Жељка Илић, члан комисије 

         3. Бранка Божић, члан комисије 
 

Члан 2. 

         Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да изврши попис основних сре-

дстава и изврши усклађивање књигово-

дственог са стварним стањем закључно са 

31.12.2021. године. 
 

Члан 3. 

         Пописна комисија извршиће попис 

у времену од 20. децембра 2021. године до 

31. јануара 2022. године. 

Почетак и завршетак пописа у на-

пријед наведеном интервалу одредиће на-

челник Општине својим Упутством. 

 

Члан 4. 

        Пописна комисија је дужна да бла-

говремено прије почетка пописа утврди 

свој план рада по коме ће вршити попис и 

исти достави начелнику општине. 
 

Члан 5. 

          Након завршеног пописа, комисија 

је дужна да састави извјештај о извршеном 

попису и да исти достави Централној 

комисији заједно са потписаним листама, а 

најкасније до 10.фебруара 2022.године. 

 

Члан 6. 

          Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-321/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

 

16. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), члана 4. Правилника о начину и ро-

ковима извршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имо-

вине и обавеза („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 45/16) начелник 

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

СИТНОГ ИНВЕНТАРА  И ЗАЛИХЕ РОБЕ 

У МАГАЦИНУ И УСКЛАЂИВАЊЕ 

КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА  

СТВАРНИМ СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 

           Ради утврђивања стварног стања  

ситног инвентара и залихе робе у магацину 

и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, именује се пописна ко-

мисија  у саставу: 

         1. Драган Стјепановић, предсједник  

комисије 

         2. Драженка Максимовић, члан ко-

мисије 

         3. Славко Ђурић, члан комисије 
 

Члан 2. 

Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да изврши попис ситног инве-

нтара и залихе робе у магацину и изврши 

усклађивање књиговодственог са стварним 

стањем закључно са 31.12.2021. године. 
 

Члан 3. 

           Пописна комисија извршиће попис у 

времену од 20. децембра 2021. године до 

31. јануара 2022. године. 

Почетак и завршетак пописа у на-

пријед наведеном интервалу одредиће на-

челник Општине својим Упутством. 
 

Члан 4. 

Пописна комисија је дужна да бла-

говремено прије почетка пописа утврди 

свој план рада по коме ће вршити попис и 

исти достави начелнику општине. 
 

Члан 5. 

Након завршеног пописа, комисија  
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је дужна да састави извјештај о извршеном 

попису и да исти достави Централној ко-

мисији заједно са потписаним листама, а 

најкасније до 10. фебруара 2022. године. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-322/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

члана 74. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), члана 4. Правилника о начину и ро-

ковима извршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имо-

вине и обавеза („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 45/16) начелник 

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

ОБАВЕЗА,  ПОТРАЖИВАЊА,  НОВЧА-

НИХ СРЕДСТАВА И УСКЛАЂИВАЊЕ  

КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ 

СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 

           

           Ради утврђивања стварног стања 

обавеза, потраживања, новчаних средстава 

и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, именује се пописна ко-

мисија  у саставу: 

         1. Жељко Томић, предсједник коми-

сије 

         2. Дражен Ђурић, члан комисије 

         3. Јеленко Ђурановић, члан коми-

сије 
 

Члан 2. 

Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да изврши попис обавеза, по-

траживања и новчаних средстава и изврши 

усклађивање књиговодственог са стварним 

стањем закључно  са  31.12.2021. године. 
 

 

Члан 3. 

           Пописна комисија извршиће попис у 

времену од 31. децембра 2021. године до 

31. јануара 2022. године. 

          Попис готовог новца и средстава на 

пословним рачунима и депозитима код 

пословних банака извршиће се на дан 31. 

децембар 2021. године, тј. са стањем на тај 

дан. 

          Почетак и завршетак пописа у 

напријед наведеном интервалу одредиће 

начелник Општине својим упутством. 
 

Члан 4. 

            Пописна комисија је дужна да бла-

говремено прије почетка пописа утврди 

свој план рада по коме ће вршити попис и 

исти достави начелнику општине. 
 

Члан 5. 

          Након завршеног пописа, Комисија 

је дужна да састави извјештај о извршеном 

попису и да исти достави Централној 

комисији заједно са потписаним листама, а 

најкасније до 10. фебруара 2022. године. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-323/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број  97/16, 36/19 и 

61/21), члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), члана 4. Правилника о начину и 

роковима извршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имо-

вине и обавеза („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 45/16) начелник 

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ  

КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС  
 

Члан 1. 

           Ради организовања, праћења и ко- 
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нтролисања да ли су поједине комисије за 

попис благовремено донијеле сопствени 

план рада и како га извршавају, коорди-

нисања рада и давања неопходних упу-

тстава другим комисијама, праћења по-

штовања рокова и извршења пописа од 

стране појединих комисија, координисања 

усаглашавања и поступка сравњења са 

књиговодством, састављања коначног 

извјештаја о попису имовине и обавеза и 

његовог достављања рачуноводству и на-

челнику општине, именује се   

Централна комисија за попис у са-

ставу: 

         1. Раденко Благојевић, предсједник 

комисије 

         2. Драган Петковић, члан комисије 

         3. Слађана Баји члан комисије 

 

Члан 2. 

    Задатак горе наведене комисије сто-

ји као у члану 1. ове одлуке. 

 

Члан 3. 

   Пописна комисија је дужна да бла-

говремено прије почетка пописа утврди 

свој план рада  и исти достави Начелнику 

општине. 
 

Члан 4. 

          Након завршеног рада Комисија је 

дужна да састави извјештај о раду и да 

исти достави Начелнику општине, а 

најкасније до 18. фебруара 2022.године. 

 

Члан 5. 

       Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-324/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број  97/16, 36/19 и 

61/21), члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), члана 13. Правилника о 

начину и роковима извршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени 

гласник Републике Српске“ број 45/16) на-

челник општине Петрово доноси 

 

У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОПИСА 

 

        Попис основних средстава, ситног 

инвентара, обавеза, потраживања и новча-

них средстава општине врше пописне ко-

мисије именоване одлукама од 17.12. 2021. 

године, док координацију и коначан извје-

штај саставља Централна комисија за по-

пис. 

Централна комисија за попис оба-

вља следеће послове: 

1. Доноси план рада у којем се  

означавају рокови за вршење појединачних 

послова у вези пописа, 

2. Организује, прати и контролише 

да ли су поједине комисије правовремено 

донијеле свој План рада и како га извр-

шавају, 

3. Координира рад и даје неопходна 

упутства другим комисијама, 

4. Прати поштовање рокова и извр-

шење пописа од стране појединих коми-

сија, 

5. Обавља контролу тачности оба-

вљеног пописа, 

6. Координира усаглашавања и по-

ступак сравњења са књиговодством, 

7. Даје неопходне смјернице када је 

потребно да се разријеше евентуални про-

блеми у вези са извршењем појединих за-

датака у вези са пописом, 

8. Саставља коначни извјештај о по-

пису и доставља га Начелнику општине, 

9. Обавља и друге послове у складу 

са општим правилима која уређују пра-

вилно одвијање пописа. 

 Комисије за попис имају следеће 

дужности и права: 

 1. Доносе свој план рада, 

 2. Обилазе мјеста и просторије гдје 

ће се вршити попис и провјеравају да ли     

припреме за попис теку у складу са до-

несеним планом пописа, 

 3. Контактирају са руководиоцима и 

руковаоцима у вези са елиминисањем 

уочених пропуста и недостатака у при-

премним радњама, 

 4. Обављају и друге неопходне при-

преме за попис, као што су неопходне по-

писне листе, списак имовине са називима 
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појединих ставки, инвентурним и сери-

јским бројевима, 

 5. Врше натурални попис дијелова 

материјалне имовине и то бројањем, мје-

рењем, вагањем, израчунавањем по одго-

варајућој формули и сл. 

 6. Када је то потребно од Централне 

комисије захтијевају ангажовање вјештака, 

 7. Податке о утврђеном стварном 

стању уносе у пописне листе које се сачи-

њавају у три примјерка које поред чланова 

комисије потписује и материјално заду-

жено лице 

 8. Утврђују због чега су дијелови 

материјалних добара оштећени, слабијег 

квалитета или је наступио квар, те су 

постали неупотребљиви и да ли постоје 

елементи појединачне одговорности запо-

слених, 

 9. Сачињавају извјештај о изврше-

ном попису са појединачним и укупним 

разликама које су утврђене по сравњењу 

стварног са књиговодственим стањем, 

 10. Извјештај о извршеном попису, 

са пописним листама у прилогу, до-

стављају Централној комисији најкасније 

до 10. фебруара 2022.године, 

 11. Обављају и друге послове у до-

говору са Централном комисијом 

 12. Посебну пажњу придају утвр-

ђивању надокнадиве вриједности и пре-

осталог корисног вијека употребе сре-

дстава 

 Руководни и материјално задужени 

радници имају обавезу да: 

 1. Изврше све неопходне припреме 

у канцеларијама и другим мјестима гдје се 

имовина општине налази са циљем про-

вођења пописа на исправан, ефикасан и 

економичан начин 

 2. Издвоје средства која су ван 

употребе, оштећена или из других разлога 

разликују од стандаризованог квалитета 

особина сваког појединог средства, 

 3. Издвоје туђу имовину или да 

означе опрему која је у власништву других 

лица, 

 4. Омогућавају да се радни процес у 

вријеме пописа што мање ремети тако што 

се требовања материјала и робе реализују 

унапријед за одређено вријеме 

 5. Обезбјеђују средства и помагала 

за мјерење и утврђивање стварних коли-

чина материјалне имовине која се пописује 

 6. Осигуравају потребан број радни-

ка који ће помагати код обављања пописа 

 7. Дају објашњење пописној коми-

сији о разлозима утврђених мањкова, 

односно вишкова, 

 8. Обезбјеђују да попису обавезно 

присуствује материјално задужено лице 

или друго лице које оно одреди 

 9. Обављају и друге радње у дого-

вору са пописном комисијом. 

 Сва лица на која се односи попис 

дужна су да се руководе према овом упу-

тству. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-325/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

 20. 

На основу члана 13. став (14) Зако-

на о социјалном становању Републике Ср-

пске (,,Службени гласник Републике Ср-

пске", број 54/19), члана 59. и члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник Републике Српске“, 

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

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово"број 8/17), уз пре-

тходну сагласност Републичког секрета-

ријата за расељена лица и миграције број 

26.05-07-1024-40/19 од 16.12.2021. године  

Начелник  општине Петрово, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о поступку додјеле стамбених јединица 

социјалног становања 

 

Члан 1. 

(1) Овим правилником се прописује 

поступак утврђивања испуњености општих 

и посебних услова, начин утврђивања ра-

нг-листе корисника, ради додјеле стамбе-

них јединица социјалног становања на 

кориштење. 

(2) Стамбене јединице су у власни-

штву општине које су на основу Одлуке о 

фонду стамбених јединица социјалног ста-

новања на подручју општине Петрово 

намијењене за социјално становање. 

(3) Стамбено збрињавање обезбје-

ђује се додјелом стамбене јединице у не-

профитни закуп, на одређено вријеме, уз 

сигурност кориштења, док трају потребе за 
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стамбеним збрињавањем и уз испуњеност 

општих и посебних услова прописаних 

овим правилником. 

(4) Изузетно, уколико се ради о ста-

мбеним јединицама које су изграђене сре-

дствима донатора или кредитора поступак 

додјеле се може вршити у складу са њи-

ховим захтјевима. 

 

Члан 2. 

Право на додјелу стамбене јединице 

на кориштење имају физичка лица која 

испуњавају опште услове: 

1) да су држављани Републике Ср-

пске и Босне и Херцеговине или страни 

држављани који имају дозволу за привре-

мени или стални боравак у Републици Ср-

пској, 

2) да имају пријављено преби-

валиште или боравиште у јединици лока-

лне самоуправе у којој остварују право на 

стамбену јединицу, најмање три године 

непрекидно у тренутку расписивања јавног 

конкурса,  

3) да немају у посједу или власни-

штву непокретност на територији Босне и 

Херцеговине или је она неусловна за живот 

у смислу непостојања електроинсталација, 

водоводних и санитарних инсталација и 

пријетња је по здравље или стамбена 

јединица није одговарајуће површине, с 

обзиром на број чланова породичног дома-

ћинства,  

4) да мјесечни приходи по члану 

домаћинства не прелазе 35% просјечне 

нето плате остварене у Републици Српској 

у претходној години. 

 

Члан 3. 

(1) Сматра се да лице нема у по-

сједу и власништву непокретност на тери-

торији Босне и Херцеговине ако: 

1) оно или члан његовог поро-

дичног домаћинства нема у посједу и вла-

сништву непокретност, односно стамбену 

јединицу/стан која је одговарајућег ста-

ндарда за њега и његово породично дома-

ћинство у смислу овог правилника, 

2) ако стан или стамбену јединицу у 

јавној својини користи по основу закупа на 

одређено вријеме без права на куповину. 

(2) Сматра се да лице није без непо-

кретности, односно стамбене јединице/ста-

на ако се он или чланови његовог поро-

дичног домаћинства у периоду од пет го-

дина прије објављивања конкурса својом 

вољом  лишио својине или сусвојине на 

непокретности чија тржишна вриједност 

износи више од 50% тржишне вриједности 

стамбене јединице. 

 

Члан 4. 

  (1) Под стамбеном јединицом одго-

варајућег стандарда сматра се стамбена је-

диница која одговара стамбеним потре-

бама породичног домаћинства у смислу да 

испуњава основне услове становања у 

погледу опремљености електроинсталаци-

јама, водоводним и санитарним инстала-

цијалма и није пријетња по здравље, те је 

одговарајуће површине, с обзиром на број 

чланова породичног домаћинства. 

(2) Члановима породичног домаћи-

нства у смислу овог правилника, сматрају 

се лица која са лицем који се пријавио на 

јавни конкурс живе у заједничком дома-

ћинству, и то: брачни и ванбрачни супру-

жници, њихова дјеца брачна, ванбрачна и 

усвојена, пасторчад, дјеца дата под стара-

тељество и друга дјеца без родитеља дата 

на издржавање, мајка, отац, очух, маћеха, 

усвојилац, дјед и баба, браћа и сестре. 

(3) У складу са општим условима с 

обзиром на број чланова породичног дома-

ћинства одговарајућом површином се сма-

тра ако је структура и корисна површина 

стамбених јединица: 

1) за једно лице, већа од 25m
2
, 

2) за сваког сљедећег члана поро-

дичног домаћинства, већа за 7m
2
. 

(4) Укупна површина додијељене 

стамбене јединице породичном домаћи-

нству не може бити већа од 81m
2
. 

 

Члан 5. 

(1) Према општим условима наве-

деним у члану 2.т.1., 2. и 3. овог прави-

лника испуњавања општих услова доказује 

се: 

1) Увјерењем о држављанству и увје-

рењем о сталном или привременом бора-

вку издато од стране Службе за послове са 

странцима, Теренски центар Добој, 

2) Увјерењем о пребивалишту или 

боравишту издато од стране Министарства 

унутрашњих послова, Полицијска станица 
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Петрово, за све пунољетне чланове поро-

дичног домаћинства, 

3) Изводом из евиденције непокре-

тности за подносиоца захтјева и све пуно-

љетне чланове породичног домаћинства, 

4) Условност стамбене јединице из 

члана 2. тачка 3. утврђује се обиласком те-

рена од стране надлежне комисије која ће о 

условности стамбене јединице сачинити 

записник који садржи фото документацију 

о утврђеним чињеницама, 

5) Број и старосна доб чланова поро-

дичног домаћинства доказује се кућном ли-

стом, овјереном код надлежног органа је-

динице локалне самоуправе, те родним 

листом за све чланове породичног домаћи-

нства  који није старији од шест мјесеци 

који су наведени на кућној листи заје-

дничког домаћинства, укључујући и про-

вјере по службеној дужности. 

(2) Општи услов у складу са чланом 

2. тачка 4) овог правилника  се доказује 

потврдом издатом од стране послодавца о 

висини примања за запослене чланове 

породичног домаћинства или потврде 

издате од стране Завода за запошљавање 

или Пореске управе или овјерене изјаве о 

другим врстама прихода за све чланове 

породичног домаћинства. 

(3) Под приходима сматрају се при-

мања и приходи који се остварују у мје-

сечним износима и то приходи по основу 

радног односа, уговора о дјелу, пензија, 

инвалиднина и других примања по основу 

борачко инвалидске заштите, као и приход 

од регистрованог пољопривредног газди-

нства или приход по основу регистроване 

самосталне дјелатности и приход од до-

пунског рада. 

(4) На основу општих услова, који су 

елиминаторни и обавезујући за све кори-

снике, утврђује се подобност потенција-

лних корисника за додјелу стамбених 

јединица на кориштење, одвојено према 

структури стамбених јединица у односу на 

број чланова породичног домаћинства у 

складу са овим правилником. 

(5) Уколико нема стамбених једи-

ница одговарајуће површине у складу са 

бројем чланова породичног домаћинства, 

подносилац пријаве може писаном изјавом 

овјереном код надлежног органа изјавити 

да прихвата мањи стан од стана који му 

припада. 

Члан 6.    

На основу посебних услова утврђу-

је се ранглиста за додјелу стамбених једи-

ница, а породичном домаћинству максима-

лно се може додијелити 280 бодова и то: 

1) на основу броја чланова породи-

чног домаћинства утврђује се максимално 

50 бодова и то: 

1. за сваког пунољетног члана 5 

бодова, укључујући и подносиоца пријаве,  

2. за сваког малољетног члана 10 

бодова,  
2)  на основу стамбеног статуса 

утврђује се максимално 70 бодова и то: 

1. за становање у колективном, 

алтернативном смјештају 70 бодова,  

2. за становање у неусловним обје-

ктима, у складу са условима наведеним у 

члану 2. став 1. тачка 3 и члану 3. овог пра-

вилника, 25 бодова,  

3. за становање са другим породи-

цама и подстанарство,  до 25 бодова и то за 

дуже од пет година 25 бодова, а краће од 

пет година 10 бодова. 

3) на основу социјалног статуса 

утврђује се максимално 40 бодова, и то: 

1. за кориснике права која им при-

падају на основу закона којим се прописује 

социјална заштита, као што су материјално 

необезбијеђена и за рад неспособна лица, 

лица са инвалидитетом са утврђеним про-

центом тјелесног оштећења преко 70%, 

старија лица без породичног старања преко 

65 година, жртве насиља у породици 40 

бодова, 
2. корисницима сталне новчане по-

моћи 30 бодова,  

3. ако висина мјесечних прихода по 

члану домаћинства износи до 20% просје-

чне нето плате остварене у Републици Ср-

пској у претходној години, 20 бодова, 

4. ако мјесечни приходи по члану 

домаћинства износи од 20% до 35% про-

сјечне нето плате остварене у Републици 

Српској у претходној години 10 бодова, 

4) на основу припадности рањивим 

категоријама максимално 60 бодова, и то:  

1. расељена лица и избјеглице 20 

бодова, 
2. демобилисани борци 20 бодова, 

3. ратни војни инвалиди од пете до 

десете категорије 20 бодова, 

4. повратници по споразуму о ре-

адмисији и жртве ратне тортуре 20 бодова, 
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5. самохрани родитељи или породи-

це са троје и више дјеце или млади без 

родитељског старања 20 бодова, 

5) на основу припадности посебним 

категоријама максимално 60 бодова и то: 

1. млади и млади брачни парови до 

35 година 60 бодова, стим да се младим 

брачним паром у смислу одредаба овог 

правилника сматрају  супружници од којих 

један није старији од 35 година на дан 

расписивања конкурса, а брак им траје 

најмање једну годину,  

2. лица са дефицитарним занима-

њима 50 бодова, стим да начелник општи-

не у складу са локалном стратегијом утвр-

ђује број ових станова и дефицитарна 

занимања која се не могу наћи на тржишту 

рада на подручју јединице локалне са-

моуправе или их има недовољно, а од 

посебног су значаја за развој јединице ло-

калне самоуправе, те у односу на број 

расположивих стамбених јединица плани-

раних на основу локалне стратегије доноси 

посебан правилник за бодовање дефици-

тарних занимања јер се ради о посебној 

категорији која не мора испуњавати опште 

услове прописане овим правилником.  

 

 Члан 7. 

(1) Број чланова породичног дома-

ћинства се доказује: 

1) кућном листом, 

2) изводом из матичне књиге рође-

них да није старији од 6 мјесеци за све 

чланове породичног домаћинства, који су 

наведени на кућној листи, укључујући и 

подносиоца пријаве. 

(2) Стамбени статус се доказује: 

1) за становање у колективном/ 

алтернативном смјештају-потврдом/рјеше-

њем надлежног органа о врсти смјештаја 

на којој су назначени сви чланови домаћи-

нства који користе колективни/алтер-

нативни смјештај, 

2) за становање у неусловним ста-

мбеним јединицама, доказује се провјером 

обиласка терена о условности, 

3) за становање са другим породи-

цама и подстанарство доказује се-уговором 

о подстанарском односу или изјавом о 

подстанарском односу овјереном код на-

длежног органа у мјесту пребивалишта или 

нотарски обрађену изјаву станодавца о 

подстанарском односу, 

4) комисија врши додатну провјеру 

на терену, стим да се не сматра стано-

вањем код својих родитеља или супру-

жникових родитеља или ванбрачног пар-

тнера и сродника у правој линији у заје-

дничком домаћинству уколико ова лица на 

територији Босне и Херцеговине у својини 

имају једну или више стамбених јединица, 

5) правоснажном одлуком којом је 

окончан оставински поступак и другим 

валидним документима издатим од надле-

жних органа, 

6) вреднује се само последњи ста-

мбени статус на дан подношења пријаве на 

конкурс, остварен у континуитету. 

(3)  Припадност посебним категори-

јама доказује се: 

1) млади брачни парови-извод из 

матичне књиге вјенчаних и извод из ма-

тичне књиге рођених за оба брачна друга, 

2) лица са дефицитарним занима-

њима, утврђује се на основу одлуке наче-

лника. 

 

Члан 8. 

(1) Испуњавање посебних услова на 

основу социјалног статуса и припадности 

рањивим категоријама корисник доказује:  

1) Рјешењем ЈУ „Центар за соција-

лни рад“ Петрово о сталној новчаној помо-

ћи и увјерењем Завода за запошљавање о 

незапослености, 

2) Увјерењем о приходима издато 

од стране Пореске управе за подносиоца 

пријаве и све пунољетне чланове поро-

дичног домаћинства, 

3) Расељена лица и избјеглице-увје-

рењем издатим од стране Републичког 

секретаријата за избјегла лица и миграције, 

4) Демобилисани борци-рјешењем о 

категоризацији Одјељења за борачко инва-

лидску заштиту, 

5) Ратни војни инвалиди од пете до 

десете категорије-рјешењем Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту, 

6) Повратници по споразуму о ре-

адмисији-увјерењем издатим од Републи-

чког секретаријата за избјегла лица и ми-

грације, 

7) Самохрани родитељи или поро-

дице са троје и више дјеце или млади без 

родитељског старања до 26 године-увјере-

њем издатим од ЈУ „Центар за социјални 
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рад“ а за самохране родитеље и породице 

са троје и више дјеце. 

 

Члан 9. 

(1) Докази о испуњавању посебних 

услова о којима се не води службена еви-

денција подлијежу провјери и то увидом 

на терену, путем надлежних општинских 

служби, увидом у одговарајуће базе пода-

така, као и путем других доступних извора 

података. 

(2)Уколико у било којој фази, буде 

утврђено да су поједини потенцијални ко-

рисници намјерно или, свесно дали нета-

чне податке у пријави и/или неистините 

наводе у изјави, таква пријава ће бити ди-

сквалификована по службеној дужности, а 

у случају сумње у вјеродостојност доку-

мента провјерити их увидом на лицу мје-

ста или на други начин и утврђено стање 

констатовати записником.  

 

Члан 10. 

(1) Број додијељених бодова поте-

нцијалном кориснику се збраја према свим 

основама и потенцијални корисници се ра-

нгирају према опадајућем редослиједу од 

највишег ка најнижем укупног броја бо-

дова. 

(2) Ако два или више лица имају 

исти број додијељених бодова, предност 

приликом додјеле стамбене јединице на 

кориштење имају млади и млади брачни 

парови до 35 година, затим рањиве кате-

горије као што су: расељена лица и избје-

глице, демобилисани борци, ратни војни 

инвалиди од пете до десете категорије, 

повратници по споразуму о реадмисији, 

жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, 

породице са троје и више дјеце, млади без 

родитељског старања, затим корисници 

права која им припадају на основу закона 

којим се прописује социјална заштита, као 

што су: материјално необезбијеђена и за 

рад неспособна лица, лица са инва-

лидитетом, старија лица без породичног 

старања, жртве насиља у породици. 

 

Члан 11.  

(1) Поступак додјеле стамбених је-

диница на кориштење врши се путем ја-

вног конкурса који се објављује на интер-

нет страници и огласној табли општине  у 

средствима јавног информисања, на инте-

рнет страници Републичког секретаријата 

за расељена лица и миграције.  

(2) Јавни конкурс не може бити 

отворен краће од 30 (тридесет) дана, а у 

случају потребе, трајање конкурса се може 

продужавати због недовољног броја прија-

вљених уз назначавање новог рока. 

(3) Пријаве на јавни конкурс доста-

вљају се на адресу општине, лично или 

препоручено путем поште, у затвореној 

коверти с назнаком ЗА ЈАВНИ КОНКУ-

РС,, Додјела стамбених јединица соција-

лног становања на кориштење,, НЕ ОТВА-

РАЈ. 

(4) Пристигле пријаве ће се евиде-

нтирати на листу пријема са тачном на-

знаком подносиоца пријаве, датума и вре-

мена пријема и потписом подносиоца, те 

ће се чувати у стању у каквом су запри-

мљене све до оног тренутка док исте не 

преузме у року од пет дана од дана затва-

рања јавног конкурса комисија за прово-

ђење конкурне процедуре. 

(5) Лице задужено за пријем и про-

токол на писарници општине, ће пред-

сједнику комисије сачинити записник о 

примопредаји са листом пријема  подни-

јетих пријава са назнаком и бројем при-

јава, тачним датумом и временом пре-

узимања.  

(6) Стамбене јединице изграђене из 

средстава донација или кредитних сре-

дстава се дају у закуп односно могу се 

додијелити на кориштење и у складу са 

поступком и условима који захтијева до-

натор или кредитор који обезбјеђује фина-

нсијска средства за пројекте социјалног 

становања. 

(7) Јавни конкурс садржи: 

1. број и структуру стамбених једи-

ница који ће бити додијељени у непро-

фитни закуп, 

2. опште и посебне услове за утвр-

ђивање ранг-листе,  

3. начин бодовања,  

4. доказе испуњавања општих и по-

себних услова,  

5. вријеме трајања конкурса,  

6. висину закупнине,  

7. податке о контакт особи и дода-

тне информације. 

(8) Конкурсну процедуру спроводи 

комисија коју именује начелник општине. 
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(9) Комисија се именује на период 

од двије године и она броји три члана 

заједно са предсједником комисије у коју 

се именују лица одговарајуће стручне 

спреме за ову врсту посла, стим да је један 

члан комисије представник Центра за со-

цијални рад  општине. 

 

Члан 12. 

(1) Комисија ради на састанцима 

које сазива предсједник комисије на којем 

се отварају пристигле пријаве, а неблаго-

времене пријаве се записнички евиде-

нтирају и неотворене враћају подноси-

оцима у року од три дана од дана заси-

једања комисије. 

(2) На састанке комисије позивају 

се сви именовани чланови комисије у скла-

ду са пословником о раду комисије, који се 

усваја на првом састанку комисије. 

(3) Комисија има секретара коми-

сије који обавља административне послове 

и води записник за свако од својих засје-

дања који потписују чланови комисије, и 

он нема право гласа и одлучивања у ко-

мисији. 

(4)  Права и обавезе комисије дета-

љно се регулишу пословником о раду ко-

мисије за додјелу стамбених јединица со-

цијалног становања на кориштење. 

(5) Комисија врши преглед свих 

благовремених пристиглих пријава на ја-

вни конкурс у односу на испуњеност 

општих услова, те може да одбаци пријаву 

уколико нису испуњени општи услови, 

затим примјеном посебних услова у складу 

са овим правилником утврђује број бодова 

према сваком појединачном услову, те 

укупан број бодова према сваком поте-

нцијалном кориснику појединачно, одво-

јено према расположивој структури ста-

мбених јединица. 

(6)  Потенцијални корисници се ра-

нгирају према опадајућем редослиједу од 

највишег до најнижег укупног броја бодо-

ва и формира се прелиминарна ранг листа 

корисника, након које се врши додатна 

провјера садашњег стамбеног статуса по-

тенцијалних корисника. 

(7) На основу укупног броја бодова 

и додатне провјере стамбеног статуса, 

комисија доноси одлуку о утврђивању пре-

лиминарне ранг листе која се објављује на 

огласној табли општине  и на интернет 

страници, и она садржи редни број према 

редослиједу првенства, име, презиме, име 

родитеља корисника и укупан број чланова 

породичног домаћинства, додијељени број 

бодова према сваком услову и укупан број 

бодова, датум утврђивања листе и објаве и 

упутство о подношењу приговора. 

(8) Комисија доноси одлуку већи-

ном гласова. 

(9) Задатак комисије је да, након 

спроведене конкурсне процедуре, утврди 

прелиминарну ранг-листу на коју се у року 

од 15 дана од дана објављивања може 

поднијети приговор комисији. 

 

Члан 13. 

(1) Приговори се подносе комисији 

која разматра све пристигле приговоре и 

може да прихвати приговор као основан и 

измијени Прелиминарну ранг листу, да 

одбије приговор као неоснован и потврди 

прелиминарну ранг листу.  

(2) Након окончања поступка по 

поднесеним приговорима на прелиминарну 

ранг-листу, комисија  утврђује коначну ра-

нг-листу. 

(3) Коначна листа корисника се за-

кључује сходно броју изграђених стамбе-

них јединица према структури стамбених 

јединица, а додатно се сачињава листа 

корисника права на стамбено збрињавање 

према редослиједу утврђених приоритета.  

(4) На основу коначне ранг-листе 

начелник општине доноси рјешење о до-

дјели стамбене јединице на кориштење.  

(5) Свим учесницима конкурса који 

нису на коначној листи шаље се обавје-

штење како би благовремено могли изја-

вити жалбу, док се рјешење о додјели ста-

мбене јединица на кориштење  доставља  

лицима са коначне ранг листе. 

(6) Учесник конкурса има право да 

у року од 15 дана од дана пријема оба-

вјештења и рјешења о додјели стамбене 

јединице на кориштење изјави жалбу Репу-

бличком секретаријату за расељена лица и 

миграције ако сматра да су се у конкурсној 

процедури десиле такве неправилности 

које би могле утицати на објективност 

његовог исхода. 

(7) На основу коначног рјешења о 

додјели стамбене јединице начелник, као 

закуподавац ће са корисником као заку-

пцем закључити уговор о закупу којим се 
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дефинишу права и обавезе по основу ко-

риштења стамбене јединице у складу са 

прописима којим се уређује социјално ста-

новање и облигациони односи. 

(8) Уговор о закупу се закључује на 

период од 12 мјесеци уз могућност проду-

жења уколико постоје услови за даље 

стамбено збрињавање у складу са овим 

правилником. 

 

Члан 14. 

(1) Изузетно, лица која су остала 

без стамбене јединице усљед више силе и 

лица која, због лијечења малољетног дје-

тета којом је неопходна здравствена њега, 

а имају потребу боравити у другој једи-

ници локалне самоуправе дуже од десет 

дана, начелник општине може додијелити 

стамбену јединицу, на привремено кори-

штење, без јавног конкурса, док трају ра-

злози за њено кориштење. 

(2) Комисија из члана 11.став 8. 

овог правилника утврђује оправданост ра-

злога за додјелу стамбених јединица на 

кориштење лицима из става 1.овог члана, 

без провођења јавног конкурса. 

(3) На рјешење из става (1) овог 

члана може се изјавити жалба Репу-

бличком секретаријату за расељена лица и 

миграције у року од 15 дана од дана при-

јема рјешења. 

 

Члан 15. 

(1) Рјешење Републичког секрета-

ријата за расељена лица и миграције до-

несено по жалби из члана 13. став 6. и 

члана 14. став 3. коначно је и против њега 

се може покренути управни спор. 

(2) На основу коначног рјешења за-

кључује се уговор о закупу стамбене једи-

нице социјалног становања на кориштење, 

којег потписује као закуподавац начелник, 

односно лице које он овласти. 

(3) Уколико лице које је добило 

стамбену јединицу социјалног становања 

на кориштење по основу коначног рјешења 

не закључи уговор о закупу без оправданог 

разлога у року предвиђеном у коначном 

рјешењу, стамбена јединица ће се пону-

дити следећем лицу на листи реда прве-

нства и предложити доношење акта о ста-

вљању ван снаге раније донијетог акта, као 

и доношење новог акта о непрофитном 

закупу стамбене јединице социјалног ста-

новања на кориштење. 

 

Члан 16. 

Општина, као закуподавац, ће у 

току коришћења додијељене стамбене је-

динице, најмање једном годишње, вршити 

контролу броја чланова домаћинства и вр-

шити ревизију остваривања права за даље 

коришћење, у складу са овим правилником 

и Законом о општем управном поступку. 

 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општинe Петрово". 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-254/21 

Датум: 21.12.2021.  
_______________________________________________________ 

 21. 

На основу члана 19. став (2) Закона 

о социјалном становању Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број 54/19), члана 59.  и члана 82. став (3) 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 

36/19 и 61/21),  члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 8/17), уз претходну сагласност 

Републичког секретаријата за расељена ли-

ца и миграције број:26.05-07-1024-40/19 од 

16.12.2021. године, Начелник oпштине  

Петрово,  доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

    о начину управљања и одржавања 

стамбених јединица социјалног становања 

 

Члан 1. 

(1) Овим правилником се прописује 

начин управљања и одржавања стамбених 

јединица социјалног становања, начин обе-

збјеђивања сигурног и неометаног кори-

шћења стамбених јединица, чување упо-

требне и тржишне вриједности стамбене 

јединице, старање о инвестиционом и те-

кућем одржавању, вођење евиденције ста-

мбених јединица и уговора о закупу, пре-

дузимање и других мјера с циљем дома-

ћинског управљања стамбеним јединицама 
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социјалног становања које су у власни-

штву  Општине Петрово. 

(2) Управљање и одржавање фо-

ндом стамбених јединица социјалног ста-

новања је од општег интереса за општину 

Петрово. 

(3) Приликом коришћења стамбене 

јединице и закљученог уговора о закупу, 

прикупља се закупнина на посебном ра-

чуну општине, која се користи у сврху 

одрживог управљања и одржавања ста-

мбених јединица, а ова средства ће се 

распоређивати по потреби у складу са 

Акционим планом који начелник општине  

доноси једном годишње а на основу лока-

лне стратегије развоја социјалног стано-

вања. 
 

Члан 2. 

(1) Све послове у вези управљања и 

одржавања стамбеним фондом социјалног 

становања у име општине врши начелник 

општине, путем општинске управе у скла-

ду са прописима које прописује Закон о 

одржавању зграда и другим важећим про-

писима у Републици Срспкој. 

(2) Управљање подразумијева акти-

вности усмјерене на осигурање безбије-

дног и неометаног кориштења стамбених 

јединица и очување њихове употребне и 

тржишне вриједности, а што обухвата бри-

гу о текућем и инвенстиционом одржава-

њу, администрацију и заштиту стамбених 

јединица од незаконитог и недозвољеног 

кориштења, те предузимање других мјера 

у циљу домаћинског управљања фондом 

стамбених јединица социјалног становања. 

 

Члан 3. 

(1) Управљање објектима соција-

лног становања подразумијева координа-

цију и усмјеравање појединачних и свеуку-

пних дјеловања ради њиховог складног 

функционисања и оптималног остваривања 

утврђених задатака у циљу ефикасног ко-

риштења и одржавања стамбеног објекта и 

задржавања његове вриједности, а предста-

вља низ континуираних администрати-

вних, финансијских и техничких активно-

сти, као што су: 

1) одржавање зграде као цјелине и 

заједничких дијелова зграде,  

2) одлучивање о осигурању и кори-

штењу финансијских средстава,  

3) осигурање кориштења зграде и 

4) друга питања од значаја за упра-

вљање зградом, као што су: 

1. повјеравање/преузимање послова 

управљања зградом, 

2. израда записника о преузимању 

зграде на управљање,  

3. закључивање уговора закупу, 

4. субвенционисање становања, 

5. отварање рачуна за предвидиве 

трошкове управљања и одржавања, на који 

се уплаћује закупнина, 

6. праћење прихода и расхода, 

7. електронско вођење свих релева-

нтних података (софтwаре), 

8. евидентирање зграда, стамбених 

јединица и корисника стамбених јединица, 

9. евидентирање свих интервенција 

на објекту, 

10. формирање комисије за утврђи-

вање грађевинског стања објекта, 

11. израда и реализација годишњег 

програма управљања, одржавања и побо-

љшања зграде, као и предвидивих тро-

шкова и финансијског оптерећења, 

12. израда годишњег (кварталног) 

извјештаја о управљању и одржавању згра-

де, 

13. доношење одлуке о кућном ре-

ду, 

14. израда информација које се 

односе на планиране активности, 

15. израда цјеновника радова-услу-

га, калкулација и прикупљање понуда, 

16. уговарање извођења радова и 

надзор, 

17. поступање по налогу надле-

жних инспекцијских органа, 

18. надзор, 

19. мониторинг. 

(2) Одржавања стамбене зграде со-

цијалног становања је спрјечавање и 

отклањање кварова и спречавање штете 

која може настати на заједничким дије-

ловима зграде и припадајућим стамбеним 

јединицама. 
 

Члан 4. 

(1) Одржавање објеката социјалног 

становања подразумијева одржавање ста-

нова у објектима и одржавање заједничких 

дијелова и уређаја објеката.  
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(2) Послови одржавања објеката со-

цијалног становања, у зависности од њихо-

ве природе, обима и динамике извођења, 

су: 

1) редовно/текуће одржавање које 

подразумијева извођење радова ради спре-

чавања оштећења која настају употребом 

зграде или ради отклањања тих оштећења, 

редовно техничко одржавање, као што су 

редован преглед разних инсталација и уре-

ђаја, те хигијенско и одржавање зеленила, 

ради задовољавајућег нивоа употребљи-

вости зграде, 

2)  инвестиционо одржавање / ве-

лике поправке које подразумијева велике 

поправке или преправке и замјена уређаја, 

инсталација и дијелова зграде (као што су 

кров, фасада,столарија), како би се објекти  

могли нормално користити за становање, 

стим да се обим радова, рокови извођења, 

те финансијска средства, планирају кроз 

посебан програм инвестиционог одржа-

вања, 

 3) хитне поправке што подразуми-

јева радове на спрјечавању и отклањању 

узрока непосредне опасности по живот и 

здравље људи у објекту, или поред њега у 

домету опасности, као и непосредне опа-

сности за оштећење имовине, који се 

изводе без одлагања - радови хитне интер-

венције, 

4) нужне поправке што подразу-

мијева радове на отклањању оштећења на 

објекту која представљају опасности за 

живот и здравље људи - радови нужне по-

правке,  

5) поправке послије природне не-

погоде у циљу санације посљедица приро-

дне непогоде  или више силе на заједни-

чким дијеловима зграде и становима, у 

складу са планом санације природне непо-

годе које израђује надлежни орган власти. 

 

Члан 5. 

(1) Корисник стамбене једини-

це/стана социјалног становања је обавезан 

одржавати стан и извршавати одређене 

послове ради очувања затечених вриједно-

сти стана, односно зграде као цјелине, као 

и бринути се и одржавати у исправном 

стању стан који користи, на начин да 

другим станарима не узрокује штету.  

(2) Корисник стана је дужан органи-

зовати и сносити трошкове текућег одр-

жавања стана и то: 

1) редовне прегледе и сервисирање 

инсталација водовода и канализације од 

прикључка на заједничку водоводну и 

канализациону вертикалу зграде до при-

кључка на санитарни уређај у стану (си-

фон, судопере, умиваоник и сл.), 

2) одчепљење и чишћење канали-

зационе мреже која припада само стану и 

одношење изливних остатака, 

3) поправке или замјену дијелова 

електричних инсталација у стану (преки-

дача, сијалица и др.), 

4) дезинсекцију и дезинфекцију ста-

на, 

5) кречење просторија у стану, 

6) поправку или замјену окова, бра-

ва, катанаца и других уређаја за затварање 

просторија у стану, 

7) чишћење снијега и леда са про-

зора, балкона, лођа и тераса свог стана, 

8) одржавање хигијене у стану, 

9) друге радове којима се осигурава 

текуће одржавање стана на задовољава-

јућем нивоу употребљивости. 

(3) Извођење радова текућег одржа-

вања стана финансира корисник стана уз 

обавезу прилагођавања правилима кућног 

реда и поступања с пажњом доброг до-

маћина. 

  

Члан 6. 

(1) Општина је дужна да из посе-

бног фонда формираног из средстава заку-

пнине врши и финансира инвестиционо 

одржавање стамбених јединица и то угра-

дњу, поправку или замјену:  

1) гријања у стамбеним јединицама, 

2) телефонских и електроинстала-

ција, 

3) водоводних и канализационих 

инсталација, 

4) друге радове којима се обе-

збјеђује функционалност и употребљивост 

стамбених јединица, ако је иста угрожена. 

(2) Изузетно, у случајевима када се 

уградња врши на изричит захтјев и по-

требу корисника стана, уколико је власник 

стана сагласан са истим, радове из овог 

може предузети и финансирати корисник 

стана уз писмену сагласност власника. 
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(3) Корисник стана није овлаштен 

вршити у стану било какве преправке и 

реконструкције без писмене сагласности 

власника. 
 

Члан 7. 

(1) У заједничке дијелове зграде 

спадају:  

1) носива конструкција зграде (те-

мељи, носиви зидови, стубови, међуспра-

тна конструкција, кровни покривач /коси и 

равни/),  

2) кровови (изолације, цријеп, сало-

нит и слично), 

3) проходне и непроходне заједни-

чке терасе,  

4) подрумски простор без станарске 

оставе,  

5) поткровље-таван,  

6) заједничко спремиште,  

7) просторија за састанке, вешерај, 

котловнице које нису у власништву јавних 

предузећа и сл., 

8) фасаде зграде, улазна врата и 

прозори заједничких простора,  

9) кровна и остала лимарија (сливне 

вертикале, олуци, опшави и друго),  

10) димњаци, вентилациони канали, 

хидранти, протупожарни апарати, цријева 

са млазницама и слично,  заједничка сту-

бишта, ограде, пожарни прилази и слично,  

11) дизала за превоз путника и 

терета (лифтови) са свим инсталацијама 

које осигуравају нормално и сигурно 

кориштење истих,  

12) електричне инсталације од гла-

вних осигурача до помоћне разводне пло-

че,  

13) водоводне вертикалне и хори-

зонталне инсталације од првог вентила у 

стану и другим посебним дијеловима 

зграде до главног водомјера (искључујући 

водомјер), 

 14) санитарни уређаји, инсталације 

водовода и канализације у заједничким 

просторијама,  

15) вертикалне канализационе 

инсталације од укључења водовода из 

стана и других посебних дијелова зграде 

до сабирних шахтова,  

16) електричне инсталације стуби-

шне расвјете (аутомати, сијалична мјеста и 

арматуре, разводна плоча, бројила и укло-

пни сат),  

17) заједнички дијелови инсталација 

централног гријања до закључно са ве-

нтилом на грејном тијелу, као и грејна 

тијела у заједничким просторима,  

18) телефонске инсталације до ра-

звода за стан, инсталације електричних 

брава, интерфона, позивних тастатура, зво-

на, инсталације громобрана и слично,  

19) инсталације кабловских и анте-

нских система, од разводника на улазу у 

зграду, на крову или у приземљу, до ра-

зводника инсталација на улазу у стан и 

друге посебне дијелове зграде, 

20)  уређаји за снабдјевање водом 

(хидрофори и хидрофлекси),  

21) просторије и инсталације за 

одлагање отпада, 

22)  заједничка септичка јама и 

23) други дијелови и уређаји који 

служе заједничкој сврси. 

(2) Корисници станова социјалног 

становања имају право да неометано ко-

ристе заједничке дијелове зграде без по-

вређивања права осталих корисника. 

(3) Одржавање заједничких дије-

лова стамбених јединица из члана 1. став 

(1) овог правилника врши се у складу са 

одговарајућим прописима којим се про-

писује одржавање зграда у Републици Ср-

пској. 

Члан 8. 

(1) Под редовним одржавањем заје-

дничких дијелова и уређаја зграде према 

закону сматра се:  

1) редовно одржавање чистоће заје-

дничких просторија,  

2) редовно плаћање утрошка еле-

ктричне енергије у заједничким дијело-

вима и уређајима зграде,  

3) кречење и бојење зидова, стро-

пова, вањске и унутрашње столарије и 

остали молерско - фарбарски радови,  

4) бојење браварије, радијатора, 

других гријних тијела и других одгова-

рајућих елемената, 5) замјена кровова,  

6) керамичарски и други радови на 

завршним облогама подова и зидова,  

7) замјена подних облога и према-

зивање подова,  

8) поправак фасаде, 

9) замјена и поправак столарије, 

укључујући и елементе заштите од ва-

њских утицаја (капци, жалузине и слично), 
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10) поправак покрова и равног кро-

ва, дјелимична и потпуна,  

11) одржавање расвјете и других 

електричних уређаја, (замјена сијалица, 

прекидача, утичница, звона, свјетиљки, 

интерфона и слично), као и одржавање 

вањске расвјете која припада згради,  

12) замјена и поправак брава и дру-

гих елемената,  

13) одржавање засада, стаза, опреме 

и других елемената на земљишту који 

припадају згради (ограде, справе за игру 

дјеце, оквири за чишћење тепиха, клупе и 

слично),  

14) редовни сервиси лифта,  

15) редовни сервиси противпожарне 

инсталације и противпожарних апарата,  

16) редовни сервиси агрегата за ра-

свјету, хидрофорских постројења и препу-

мпних станица за отпадну воду и пумпних 

станица за воду, 

17) редовни сервиси на антенским 

уређајима, уређајима за пријем телеви-

зијског програма, укључујући и уређаје за 

кабловску и сателитску ТВ, 

18) редовни сервиси на инстала-

цијама водовода, канализације и електро-

инсталација и машинских инсталација,  

19) редовни сервиси осталих апа-

рата и уређаја у згради према упутству 

произвођача, 

 20) одржавање и чишћење димњака 

и вентилационих канала, 

21) дезинсекција, дезинфекција и 

дератизација заједничких просторија згра-

де и посебних дијелова и уређаја зграде 

када се обавља у цијелој згради у циљу 

трајног отклањања штеточина и гамади,  

22) чишћење одводних решетака, 

одвода и олука, 

23) чишћење септичких јама. 

(2) Власник објекта намијењеног за 

социјално становање  је дужан да из посе-

бног фонда формираног из средстава заку-

пнине у складу са чланом 1. став (3) овог 

правилника врши и финансира одржавање 

заједничких дијелова зграде. 

 (3)  Корисник који у стану, дијелу 

стана или на другим дијеловима зграде или 

уређајима, инсталацијама и опреми, намје-

рно или непажњом, проузрокује штету, 

или их проузрокују чланови његовог поро-

дичног домаћинства, или лица која су у 

стану и згради уз његов пристанак, обаве-

зан је организовати и сносити трошкове 

оправки. 

(4) Уколико корисник стана не орга-

низује поправку и не плати припадајуће 

трошкове, власник зграде ће уз помоћ 

управника процијенити трошкове те по-

правити насталу штету, а трошкови по-

правке ће се од корисника стана наплатити 

кроз закупнину било у виду повећања сље-

деће закупнине за пуни износ поправке 

било на начин да ће се трошкови поди-

јелити на више мјесечних рата а све у 

складу са договором са корисником стана. 

 

Члан 9. 

(1) Инвестиционо одржавање по-

дразумијева веће поправке или замјену 

заједничких дијелова/уређаја зграде који 

су од утицаја за кориштење станова и 

заједничких дијелова зграде, а финанси-

рање инвестиционих захвата врши се из 

дијела прикупљене закупнине за кори-

штење стана. 

(2)  Инвестиционо одржавање заје-

дничких дијелова обухвата велике попра-

вке: 

1) кровне конструкције и других 

конструктивних елемената зграде, 

2) кровног покривача и других еле-

мената крова (димњаци, вентилациони ка-

нали, кровни отвори, кровни свјетларници, 

лимене опшивке и увале, сливници, одводи 

и други елементи крова, заједничке лође и 

терасе и други дијелови крова), 

3) лифта са припадајућим дијело-

вима (кућица, лифтовско окно са инста-

лацијама и уређајима), као и испитивање 

исправности са издавањем употребне до-

зволе у складу са важећим прописима о 

лифтовима, 

4) олука, олучних цијеви и других 

елемената за одвод воде са крова и за-

штиту зграде од продора воде, 

5) хоризонталне и вертикалне хи-

дроизолације, 

6) водоводне и канализационе мре-

же од прикључка на градску водоводну и 

канализациону мрежу, септичка или дру-

гог изливног мјеста до прикључка на са-

нитарни уређај (сифон судопере, умива-

оника и сличних елемената) у згради, 

7) вентилационих цијеви канализа-

ционе мреже и њихових глава на крову 

зграде, 
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8) електроинсталације зграде до 

струјомјерног ормара, 

9) инсталација централног гријања, 

грејних тијела у згради, дијелова топло-

тних постројења и уређаја зграде са пу-

њењем, пражњењем и озрачивањем топло-

водне мреже, као и поправка или замјена 

инсталације за гас, 

10) пумпног постројења за избаци-

вање воде (отпадне, подземне и кишне) са 

припадајућим дијеловима (просторија са 

инсталацијама и уређајима), 

11) хидрофорског или другог пу-

мпног постројења за снабдијевање зграде 

водом или за смањење притиска воде, са 

припадајућим дијеловима и инсталацијама, 

12) дотрајалих металних, стакле-

них и других ограда на крову, степеништу, 

терасама, лођама и другим заједничким ди-

јеловима зграде, 

13) канала за смеће у згради, 

14) дотрајалих подова, плафона и 

зидова у заједничким дијеловима зграде, 

15) дрвених и металних дијелова на 

прозорима и вратима заједничких просто-

рија зграде, 

16) оштећених и дотрајалих фаса-

да, фасадних облога и елемената фасаде и 

других спољних дијелова зграде са при-

оритетом заштите фасаде од продора воде 

и влаге, 

17) инсталација и уређаја за узбу-

њивање у згради, 

18) громобрана, интерфона, кабло-

вских и ПТТ инсталација, антенских уре-

ђаја и њихових дијелова у згради, 

19) хидраната, хидрантских цријева 

и других хидрантских дијелова у згради, 

20) инсталација и уређаја за центра-

лно загријавање воде за заједничке про-

сторије које припадају згради, 

21) противпожарног степеништа 

зграде и инсталација и уређаја за заштиту 

од пожара, 

22) казана на чврсто гориво у заје-

дничким дијеловима зграде, 

23) санитарних уређаја у заједни-

чким дијеловима зграде и 

24) уређаја за нужно освјетљење и 

уређаја за резервну електроенергију (агре-

гата). 
 

Члан 10. 

(1) Хитним поправцима сматра се  

предузимање радова у стану и заједничким 

дијеловима и уређајима зграде, нарочито у 

случају:  

1) кварова на систему централног 

гријања,  

2) пукнућа, оштећења и зачепљења 

водоводне и канализационе инсталације, 

ради спречавања даљњих штетних посље-

дица,  

3) кварова на електричној инстала-

цији,  

4) знатнијих оштећења димњака, 

димоводних и вентилационих канала,  

5) продирања оборинских вода у 

зграде, санирања посљедица истог про-

дора, те знатнијег оштећења крова,  

6) нарушене статичке стабилности 

зграде или појединих дијелова зграде,  

7) кварова на лифту,  

8) отпадања дијелова фасаде,  

9) санирања посљедица пожара, 

10) санирања посљедица елеме-

нтарне непогоде. 

(2) Поправке посљедица елемента-

рне непогоде обављају  се у циљу санације 

посљедица природне непогоде на заједни-

чким дијеловима зграде и становима. 

(3) Корисник стана је овлаштен и 

дужан, без одгађања, пријавити штету за 

коју је сазнао да је настала на заједничким 

дијеловима зграде, и штету у стамбеним 

јединицама, ако од њих пријети опасност 

осталим дијеловима зграде, као и да без 

одлагања, омогућити извођење ових ра-

дова у дијелу који се односи на његов ста-

мбени простор или кад се ти радови морају 

извести из тог простора. 

 

Члан 11. 

 Нужним поправцима сматра се пре-

дузимање радова нарочито ради:  

1) санације кровне конструкције, 

носивих зидова, стубова, међуспратних ко-

нструкција, темеља,  

2) санације димњака, димоводних и 

вентилационих канала,  

3) санације равних и косих кровова,  

4) замјене инсталација на заједни-

чким дијеловима и уређајима зграде (во-

доводне, канализационе, електричне, ма-

шинске, централног гријања и сл.),  

5) поправка фасаде зграде,  

6) изолације зидова, подова и те-

меља зграде,  
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7) сви други радови који су неопхо-

дни да се стан, односно зграда сачува од 

већег оштећења или да се заштити живот и 

имовина грађана.  
 

Члан 12. 

(1) Општина као власник објекта со-

цијалног становања, дужна је да послове 

хитних интервенција (хитних оправки) 

организује у складу са одредбама члана 17. 

Закона о одржавању зграда („Службени 

гласник Републике Српске“, број 101/11). 

(2) Остале послове одржавања обје-

кта социјалног становања општина може 

обављати самостално или у складу са одре-

дбом члана 37. став 2. Закона о одржавању 

зграда („Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 101/11). 
 

Члан 13. 

(1) Радови редовног и инвестици-

оног одржавања зграде утврђују се програ-

мом одржавања који доноси општина, уко-

лико самостално организује управљање и 

одржавање. 

(2) Уколико је одржавање зграде 

општина повјерила правном лицу или пре-

дузетнику који је регистрован за обављање 

такве врсте дјелатности исти је дужан да 

сачини годишњи план управљања и одр-

жавања зграде на који сагласност даје 

општина. 

Члан 14. 

Надлежна општинска управа 

општине ће водити евиденцију о прихо-

дима, расходима и утрошку средстава на 

име одржавања стамбених јединица, заје-

дничких дијелова и уређаја зграде, те о 

испуњавању обавеза утврђених овим пра-

вилником и уговором о закупу. 
 

Члан 15. 

Општина ће путем надлежне 

општинске управе, у складу са важећим 

законима и прописима вршити надзор над 

повјереним управљањем и одржавањем 

стамбених јединица и заједничких дије-

лова стамбених јединица из члана 1. став 

(1) овог правилника. 
 

Члан 16. 

Овај   правилник   ступа   на   снагу  

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-255/21 

Датум: 21.12.2021.  
_______________________________________________________ 

22. 

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, 36/19 и 61/21), члана 87. став 3. 

Статута 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 105-1/21 од 16.12. 

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 16.12.2021. 

до 31.12.2021.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  

2. Од 16.12.2021. до 31.12.2021. го-

дине ограничава се радно вријеме у пери-

оду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана: 

- свим врстама угоститељских обје-

кта за исхрану и пиће укључујући објекте 

који послују самостално или у оквиру дру-

гих објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) укључујући и 

ноћне клубове 

- приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.)  
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     3. Од 16.12.2021. године у пери-

оду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а 

изузетно од тачке 1., прве алинеје ове  

Наредбе, 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 и тра-

диционалних манифестација на отвореном 

уз строго придржавање мјера прописаних 

од стране ЈЗУ „Института за јавно здра-

вство  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 

придржавају упутстава „Института за ја-

вно здравство Републике Српске“ за бо-

равак 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 и 

спортску активност у оквиру спортских 

објеката. 

7. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне ма-

ске уколико није могуће одржавати физи-

чко растојање од два метра, а у складу са 

упутством „Института за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење зашти-

тне маске на отвореном простору. 

8. Обавезују се продајни објекти да 

одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера у заједничким про-

сторима објекта у складу са тачком 6. 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 

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 

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 ма-

тичне службе у јединицима локалне само- 
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управе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа до-

вољну заштиту запосленом и кориснику. 

14. Ступањем на снагу ове Наре-

дбе, ставља се ван снаге Наредба о оба-

везном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) на територији       
општине Петрово, број 02-014-1-94-96/21 

од 02.12.2021. године. 

15. Ова Наредба ступа на снагу 

16.12.2021. године а бит ће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-94-97/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

члана 8.став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130),  како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 3.000,00 КМ 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 3.000,00 КМ период нове-

мбар 2021. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

 

, 

 „Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-305/21 

Датум: 08.12.2021.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 43.став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

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

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                         

330,00 KM 

на конто 412900-Остали некласифи-

ковани расходи 330,00 КМ (организациони 

код 00380130), период децембар 2021. го-

дине. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-318/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 43.став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске ( „Слу- 
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жбени гласник Републике Српске“ број: 

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

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

Организациони код: 99999999  

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

3.000,00 KM 

            Организациони код: 00380130 

са  конта 412100-Расходи по основу 

закупа 3.600,00 КМ 

са конта 412600-Расходи по основу 

путовања и смјештаја 1.500,00 КМ 

са конта 412700-Расходи за стручне 

услуге 4.000,00 КМ 

са конта 416100-Дознаке грађанима 

које  се исплаћују из буџета 1.250,00 КМ 

на конто 412200-Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних комуника-

ционих и транспортних услуга                                    

                                       11.350,00 КМ 

на конто 412300-Расходи за режи-

јски материјал 750,00 КМ 

на конто 412900- Остали некласи-

фиковани расходи 1.250,00 КМ  (органи-

зациони код 00380130),  период  новембар  

2021. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-320/21 

Датум: 17.12.2021.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

на 8. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

2/21) и члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
            

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 415200 - Грантови                                                                                   

8.000,00 КМ 

на конто  412500-Расходи за текуће 

одржавање  5.500,00 КМ 

на конто  412700-Расходи за стру-

чне услуге 2.500,00 КМ,  период  децембар  

2021. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-327/21 

Датум: 23.12.2021.  
_______________________________________________________ 

27. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 43.став 1. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

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

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

2.650,00 KM 

на конто 415219-Синдикална орга-

низација Општинске управе 2.650,00 КМ                      
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(организациони код 00380130), период  де-

цембар  2021. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-328/21 

Датум: 28.12.2021.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

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

Статута општине Петрово („Службени гла-

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

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

1.550,00 KM 

на конто 411300- Расходи за накна-

ду плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 404,00 КМ (организациони 

код 00380130),   

          на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 702,00 КМ (организациони код 

00380130),   

          на конто 411300-  Расходи за накнаду 

плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 426,00 КМ (организациони 

код 00380500),   

          на конто 412400-Расходи за матери-

јал за посебне намјене 18,00 КМ (организа-

циони код 08150046).  

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-330/21 

Датум: 28.12.2021.  
_______________________________________________________ 

29. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

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

74. Статута општине Петрово („Службени 

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

челник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

1.000,00 KM 

на конто 415227 - Текући грант ЈЗУ 

Дом здравља „Озрен“ Петрово 1.000,00 

КМ (организациони код 00380130),  пери-

од  децембар 2021. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

 

 „Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-335/21 

Датум: 29.12.2021.  
_______________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 

60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706. 
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