Број: 7/20, 15.10.2020. године, језик српског народа

Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955

На основу члана 35. Закона о
буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број : 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
члана 11. Закона о трезору („Службени
гласник Републике Српске“, број : 28/13,
103/15), члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 37.
сједници одржаној дана 15.10.2020.
године, донијела је

доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

ОДЛУКУ
о усвајању Ребаланса буџета општине
Мркоњић Град за 2020. годину
Члан 1.
Усваја се Ребаланс буџета општине
Мркоњић Град за 2020. годину у износу
12.417.000 КМ, који се састоји од прихода,
грантова и примитака у висини од чега је :
1. Распоређено за расходе за одређене
намјене
11.953.000КМ
2. Распоређено за отплату кредита
394.000КМ
3. Распоређено за средства резерви
70.000КМ
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета општине Мркоњић Град за
2020. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном

Број: 02- 022- 85/20.
Дана, 15.10.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о
буџетском систему Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
члана 11. Закона о трезору («Службени
гласник Републике Српске», број : 28/13,
103/15), члана 36. Статута општине
Мркоњић Град (''Службени гласник
општине Мркоњић Град'', број: 10/17)
Скупштина општине Мркоњић Град на 37.
сједници одржаној дана 15.10.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Мркоњић Град
за 2020. годину

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Члан 1.
У Од луци о извршењу Буџета
Општине Мркоњић Град за 2020. годину,
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 9/18) члан 2. мијења се и гласи:
„Средства уџета из члана 1. ове
одлуке распоређују се у укупном износу
12.417.000КМ, од чега је:
1. Распоређено за расходе за одређене
намјене
11.953.000КМ
2. Распоређено за отплату кредита
394.000КМ
3. Распоређено за средства резерви
70.000КМ
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог

15.10.2020.
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дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».
Број: 02- 022- 86/20.
Дана, 15.10.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16, 36/19), и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
( „Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 37. сједници, одржаној
дана 15.10.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
реализацији кредитних средстава
1. Прихвата се Информација о реали-

зацији кредитних средстава по
Одлуци о кредитном задужењу
општине Мркоњић Град број : 02022-45/20 од 20.07.2020. гдине
(„Службени гласник општине
Мркоњић Град број : 3/20)
2. Овај закључак ступа на снагу осмог

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 87/20.
Дана, 15.10.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16), члана 60.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој:121/12, 46/17) и у
вези са Планом активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих
сњежних падавина и снијега од интереса
за Репу лику Српску за период
2017/2020. године („Служ ени гласник
Р е п у л и к е С р п с к е “, р о ј 9 3 / 1 7 ) ,
Начелник општине Мркоњић Град
доноси

П Л А Н
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ВЕЋИХ
СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА
ЗА ОПШТИНУ МРКОЊИЋ ГРАД У
2020/2021 ГОДИНИ
УВОД
Доношењем овог плана унаприједиће
се и обезбиједити свестраније ангажовање општинских органа управе Мркоњић Град, јавних предузећа и других
субјеката заштите и спасавања људи и
материјалних добара од већих сњежних
падавина и снијега, од интереса за
општину Мркоњић Град.
План активности подијељен је на
сљедеће цјелине:
I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ,
I I - Н О Р М АТ И В Н Е И О П Ш Т Е П Р Е Т ПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ,
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
НТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА,

ПРЕВЕ-

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА,
V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА,
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА,
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Снијег представља врло оз иљну
временску појаву, која се често манифестује као непогода која утиче на живот
човјека и живота заједнице. Његов утицај
на пољопривреду је огроман и зависи од
времена појаве. Штити озиме усјеве од
зимских мразева, представља залиху воде
за иљке у прољ ећним мјесецима ,
међутим кад изостане, а јаве се јаки
мразеви, иљне култ уре су знатно
угрожене. Водни режим и цијела
хидропривреда зависе од сњежног
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покривача, посе но у мјесецима кад
наступа његово топљење, када утиче на
појаву поплава. За вријеме о илних
сњежних падавина удружених са ниском
температ уром долази до стварања
наслага на далеководовима, што
оптерећује водове и може условити
њихово кидање. У грађевинарству се мора
водити рачуна о оптерећености
конструкција и кровова снијегом, удући
да велики сњ ежни покривач може
изазвати урушавање истих с могућношћу
и људских жртава. Посе но велики
негативан утицај сњежне падавине имају
на комуникације и сао раћај. Код јаких
сњежних падавина често се дешава да
путеви уду завијани у вишим предјелима
и непроходни, па читава насеља уду
одсјечена. Уз јак снијег често се у
планинама јавља и јак вјетар који прави
наносе и сметове, па на појединим
мјестима сњежни наноси могу ити и по
неколико метара (превоји). Често се и
ниске температуре јављају у том периоду,
па је ком инација ова два фактора
најнеповољнија када нека мјеста или
људи уду одсјечени од остатка свијета, па
ниске температуре могу довести до
смрзавања.
Сњежне падавине се јављају током
зимских мјесеци, углавном од децем ра до
фе руара, а ријеђе у новем ру и марту. С
о зиром да се општина Мркоњић Град
налази у југозападном дијелу Репу лике
Српске, у рдским пред јелима, са
надморском висином око 600 метара, рој
дана са снијегом се креће око 80 дана, а у
планинском дијелу општине рој дана је и
већи. Максимална за иљежена висина
снијега у рдским предјелима 80-120 cm,
a у планинским предјелима и до 150 cm.
I I - Н О Р М АТ И В Н Е И О П Ш Т Е
ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА АКТИВНОСТИ У 20209/21.
ГОДИНИ
1.

У општини Мркоњић Град одржати
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сједницу Штаба за ванредне ситуације са
субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега.
На сједници усвојити:
а) План рада штаба цивилне заштите
Општине на спровођењу превентивних и
оперативних мјера заштите и спасавања
од сњежних падавина и снијега у сезони
2020/21. године,
б) План оперативног спровођења Плана
активности за своје подручје, са ажурним
прегледом субјеката заштите и спасавања
на подручју општине Мркоњић Град од
непосредног значаја за ову област,
в) Анализу стања опремљености и
обучености субјеката од значаја за заштиту од сњежних падавина и снијега, а све у
циљу правовремене припреме за спровођење планираних задатака,
г) финансијски план општине за спровођење задатака из ове области.
Извршилац задатка: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите,
У сарадњи са: свим носиоцима задатака
из овог плана,
Рок: октобар текуће године.
2. Општина Мркоњић Град дужна
сачинити план зимске служ е са јасно
дефинисаним путним правцима (укључујући локалне и некатегорисане путеве)
и називом правног или физичког лица са
којим је закључен уговор о одржавању
пута у зимском периоду и доставити
Репу личкој управи цивилне заштите.
Извршилац задатка: служ а цивилне
заштите,
Рок: најкасније до 25. окто ра текуће
године.
I I I – С П Р О В ОЂ Е Њ Е М Ј Е РА
ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
3. Одржати радне састанке са привредним
друштвима, другим правним лицима,
уд р у ж е њ и м а г р а ђ а н а , с л у ж б а м а и

15.10.2020.

повјереницима цивилне заштите, како би
се извршиле припреме, дала стручна
упутства и побољшала организованост и
међусобна координација у спровођењу
мјера из ове области.
Извршилац задатка: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите,
У сарадњи са: п р а в н а и д р у г а л и ц а
наведена у задатку,
Рок: 20.октобар текуће године.
4. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на
подручјима повећаног ризика од сњежних
падавина и снијега.

Извршилац задатка: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите,
У сарадњи са: Министарство саобраћаја и
веза, ЈП“Путеви Републике Српске“,
Републички хидрометеоролошки завод
Бања Лука, у смислу правовременог
обавјештавања јавности, првенствено
путем електронских и писаних медија,
Републичка управа цивилне заштите,
Рок: 01.новембар текуће године.
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спровести савјетовање, семинаре и обуку
за додатно оспособљавање старјешина и
јединица цивилне заштите опште намјене, те Штаба цивилне заштите ради
оперативног спровођења планираних
активности.
Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите, Општински штаб за ванредне ситуације.
Учесници: Републичка управа цивилне
заштите,
Рок: 1. новембар текуће године.
7. Задужују се општина Мркоњић Градслужба цивилне заштите да са овим
планом и Планом оперативног спровођења плана, њиховим циљ евима и
задацима упознају удружење за заштиту
природе, еколошко удружење, планинарска друштва, ауто-мото друштво,
о м л а д и н с к у о р г а н и з а ц и ју и д ру г е
невладине организације. На овај начин
развијати свијест о потреби спровођења
мјера цивилне заштите од сњежних
падавина и снијега, те осмислити начин
њиховог ангажовања на конкретним
задацима и то медијски пратити.

5. Ради упознавања становништва, посе-

Извршилац задатка: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите,
Учесници: Удружења и организације
наведени у задатку,
Рок: 1. новембар текуће године.

бно учесника у саобраћају, са могућим
сњежним падавинама и њиховим
посљедицама, обезбједити неопходно
информисање о томе, те путем средстава
информисања и путем кратког броја за
хитне интервенције 121 пријављивати
могуће опасности узроковане великим
сњежним падавинама.

8. Посебну пажњу посветити најугро-

Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град – служба цивилне заштите, Републички хидрометеоролошки завод Бања
Лука, у смислу правовременог обавјештавања јавности путем електр-онских и
писаних медија,“, Ауто-мото савез Републике Српске,
Учесник: Републичка управа цивилне
заштите,
Рок: у току зимске сезоне.

женијим подручјима. У том смислу
општина Мркоњић Град треба да ажурира
базу података, која саджи спискове
старијих, изнемоглих и непокретних лица,
трудница, инвалида, социјалних случајева, бескућника, специфичних категорија
болесника као што су дијабетичари на
инзулину, лица за дијализу, дјеца са
п о с е б н и м п от р е б а м а и с л и ч н о , т е
спроводити, према потреби, и друге мјере
и активности.

6. Ради оперативног спровођења задатака и веће ефикасности, планирати и

Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град-послови цивилне заштите,
Учесници: Дом здравља „ Др Јован
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Рашковић“ Мркоњић Град, Центар за
социјални рад,
Рок: стални задатак.

12. Спријечити неконтролисано одлагање смећа и благовремено очистити
водотоке од шибља и отпада.

9. Сагледати могућност да се изврши
санација оштећених путних комуникација, узимајући у приоритет најкритичнија мјеста, извршити обиљежавање
ивица коловоза одговарајућим маркерима и благовремено обавјештавати
грађане, предузећа и друга правна лица о
стању на путевима.

Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град, ЈП „Путеви Републике Српске“,
КП“Парк“ Мркоњић Град,
Учесници: Комунална полиција,
Рок: 1.новембар текуће године.

Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите, ЈП“Путеви
РС“, Ауто-мото савез Републике Српске,
Учесник: субјекти са којима је општина
Мркоњић Град ск лопила уговоре о
зимском одржавању,
Рок: у законом прописаном року.
10. У зимском периоду одржавања путева
( од 15. новембра текуће до 15. априла
наредне године, с тим да зависно од
метеоролоших услова овај период може
почети раније, односно завршити се
касније) организовати пунктове зимске
службе и обезбједити потребне количине
абразивног и другог материјала за
посипање.

Извршиоци задатака: oпштина Мркоњић
Град - служба цивилне заштите, ЈП
„Путеви Републике Српске“,
Учесник: субјекти са којима је општина
Мркоњић Град ск лопила уговоре о
зимском одржавању,
Рок: у наведом периоду.
11. Јавно предузеће „Путеви Републике
Српске“ и надлежни органи локалне
заједнице дужни су, у складу са законом
прописаним роком, донијети план зимске
службе и упознати извршиоце радова на
путевима са задацима и обавезама које
произилазе из плана зимске службе
одржавања.
Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град - служба цивилне заштите, ЈП
„Путеви Републике Српске“,
Учесник: Мистарство саобраћаја и веза,
Рок: 25. октобар текуће године.

13. Јавно предузеће „Путеви Републике
Српске“ и општина Мркоњић Град дужни
су ради што редовнијег и безбједнијег
одвијања саобраћаја у зимском периоду,
успоставити трајну сарадњу са Министарством унутрашњих послова, Републичким хидрометеоролошким заводом,
Ауто-мото савезом Републике Српске и
средствима јавног информисања.

Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град - служба цивилне заштите, ЈП
„Путеви Републике Српске“,
Учесник: Министарство унутрашњих
послова (ПУ Мркоњић Град), Републички
хидрометеоролошки завод Бања Лука,
Ауто-мото друштво Мркоњић Град,
Рок: у току зимског периода.
14. Надлежни органи и служба цивилне
заштите, сходно процјени угрожености,
дужни су путем средстава јавног информисања, плаката, јавних обавјештења и
упозорења, односно на друге прикладне
начине обавјестити, односно упозорити
власнике и кориснике стамбених и
пословних објеката да су обавезни
обезбједити уклањање снијега и леда са
површина испред својих објеката,
скидање снијега и обијање леденица са
кровова, уколико представљају опасност
за грађане и имовину, паркирати моторна
возила на начин који неће ометати пролаз
и интервенцију машина за рашчишћавање снијега.

Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град - служба цивилне заштите,Одјељење
за инспекцијске послове,
У ч е с н и к : о п ш т и н а М р ко њ и ћ Гр а д ,
надлежне службе,
Рок:пред почетак и у току зимске сезоне.

15.10.2020.

15. Обезбиједити неопходна МТС и
опрему за рашчишћавање путних комуникација у зимском периоду.

Извршиоци задатка: општина Мркоњић
Град, служба цивилне заштите,
Учесници: службе са којима је општина
склопила уговор о одржавању локалних
путева,
Рок: 01. новембар текуће године.
16. У плановима заштите и

спасавања
предвидјети ангажовање додатних снага
цивилне заштите, које би се придружиле
субјектима значајним за заштиту и
спасавање од снијега и сњежних падавина
и за њихово евентуално ангажовање у
буџету општине Мркоњић Град обезбједити потребна финансијска средства.
Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град- служба цивилне заштите,
Учесници: Републичка управа цивилне
заштите,
Рок: октобар текуће године.
17. У извршавању обавезе обавјештавања
о природним и другим несрећама које
могу угрозити људе, материјална и друга
добра државни органи, организације,
предузећа и друга правна и физичка лица
дужни су позивом на број 121 (који је
бесплатан) или на друге бројеве којим
располаже Подручно одјељење цивилне
заштите Бања Лука, обавјестити Републичку управу цивилне заштите.
Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град- служба цивилне заштите, организације,предузећа и правна и физичка
лица,
Учесник: Републичка управа цивилне
заштите,
Рок: према потреби.
18. Кад надлежни орган општине Мркоњић Град, усљед непосредне опасности од
сњежних падавина и снијега, донесе
одлуку о поступању по мјерама из Плана
приправности или нареди предузимање
неопходних оперативних мјера заштите и
спасавања, лица на пословима цивилне
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заштите дужани су свакодневно, а по
потреби и више пута дневно, достављати
извјештаје о стању угрожености, предузетим мјерама и другим релевантним
подацима Републичкој управи цивилне
заштите.
Извршиоци задатака: о п ш т и н а
Мркоњић Град - служба цивилне заштите,
Учесник:
Републичка управи цивилне
заштите,
Рок: према потреби.
19. Обавезује се Републичка управа цивилне заштите да, уз предходну сагласност
министра, на захтјев локалних органа
власти или према сопственој процјени,
путем Министарства безбједности БиХ
или непосредно, од Министарства одбране БиХ захтјева ангажовање оружаних
снага БиХ у циљу пружања помоћи
становништву на подручју Републике
Српске угроженом сњежним падавинама
и снијегом.
Извршилац задатка: Републичка управа
цивилне заштите,
Учесници: општина Мркоњић Градслужба цивилне заштите, Министарство
безбједности БиХ, Министарство одбране
и Оружаних снага БиХ,
Рок: према потреби.
20. Обавезује се Републичка управа
цивилне заштите, да уз претходну
сагласност министра, у случају да буду
исцрпљене све снаге и могућности
реаговања, на захтјев наших органа
власти, или према сопственој процјени,
путем Министарства безбједности БиХ,
захтјева обезбјеђење међународне
помоћи.
Извршилац задатка: Републичка управа
цивилне заштите,
Учесници: општина Мркоњић Градслужба цивилне заштите, Министарство
безбједности БиХ,
Рок: према потреби.
21. Задужује се општина Мркоњић Град
да путем Дома здравља „Др. Јован Рашко-
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вић“ Мркоњић Град, а преко породичних
љекара, хроничним и тешким болесницима, удаљеним од градског подручја,
обезбиједи довољне дозе потребних лијекова за вријеме евентуалне угрожености
од сњежних падавина и снијега. Такође
потребно је обезбједити пакете лијекова и
санитетског материјала као комплете
једнаког садржаја, који би се достављали
угроженом становништву на најбржи
могући начин.
Извршиоци задатака: општина Мркоњић
Град - служба цивилне заштите, Дом
здравља „Др. Јован Рашковић“ Мркоњић
Град,
Учесници: Центар за социјални рад,
црвени крст општине Мркоњић Град,
Рок: 1. новембар текуће године и према
потреби.
22. Припаднике јединица цивилне заштите планиране за ангажовање у случају
заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега осигурати од посљедица
несретног случаја, обезбиједити им
новчану накнаду за вријеме ангажовања,
додатно оспособити и опремити адекватном опремом и средствима везе.
Планирати, организовати и реализовати
обуку за различите врсте интервенција
(рашчишћавање комуникација, отклањање кварова на инфраструкт ури и
успостављање алтернативног рјешења,
евакуација, снабдијевање и слично). За
потребе већих интервенција планирати
дислокацију снага и средстава на угрожено подручје.
Извршилац задатка: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите,
Учесници: општински штаб за ванредне
ситуације,
Рок: 1. новембар текуће године.
23. На основу досадашњих искустава
утврдити оптималан број потребне механизације и радне снаге за реализацију
задатака утврђених овим планом, те у том
смислу извршити набавку недостајуће
м еха н и з а ц и ј е , од н о с н о з а к љу ч и т и
уговоре са предузећима која имају
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потребну механизацију и која са
сигурношћу могу обавити тражени посао.
Извршиоци задатка: општина Мркоњић
Град-служба цивилне заштите,
Учесник: субјекти са којима је општина
склопила уговор,
Рок: 1. новембар текуће године
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
24. У ситуацији када сњежним падавинама и снијегом буде угрожено више
градова, општински органи, начелник
Републичког штаба цивилне заштите
може, ради успјешнијег руковођења акцијама заштите и спасавања, формирати
координациони тим. Координациони тим
чине представници Републичке управе
цивилне заштите, представници локалне
управе, привредних друштава и других
правних лица од значаја за заштиту и
спасавање. Координациони тим координира активности заштите и спасавања на
подручју за које се формира и предлаже
начелнику Републичког штаба предузимање потребних мјера.
Извршиоци задатка: Републичка управа
цивилне заштите, штабови цивилне
заштите локалних заједница,
Учесници: привредна друштва и друга
правна лица од значаја за заштиту и
спасавање,
Рок: према потреби.
25. Информисати грађане о насталој
ситуацији, мјерама које се предузимају,
као и давање упутства грађанима и
су јектима о поступању у наведеној
ситуацији.
Извршиоци задатка: општина Мркоњић
Град - служ а цивилне заштите, Шта за
ванредне ситуације ако је активиран,
Учесници: медији, Шик радио Мркоњић
Град,
Рок: у току елементарне непогоде.
26. Чишћење магистралних и регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности

15.10.2020.
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општине, улица, тротоара и паркинг
простора.

30. Проглашење ванредне ситуације и
активирање шта а за ванредне ситуације.

Извршиоци задатка: ЈП „Путеви Репу лике Српске“, су јекти са којима је
општина потписала уговор о одржавању
локалних путева, грађани, власници
пословних о јеката, заједница етажних
власника,
Учесници: Репу личка управа цивлне
заштите,
Рок: по настанку елементарне непогоде.

Извршилац задатка: начелник општине,
Учесници: чланови шта а за ванредне
ситуације,
Рок: у складу са процјеном ситуације.

27. О ез иједити уредно сна дјевање
електричном енергијом, о ез иједити
уредно водосна дјевање ез о зира на
временске услове.
Извршиоци задатка: Општински шта за
ванредне ситуације,
У ч е с н и ц и : „ Е л е к т р од и с т р и у ц и ј а“
Мркоњић Град, КП“Парк“ Мркоњић Град ,
Рок: сталан задатак.
28. Достављање лијекова угроженом
становништву које живи на неприступачним или тешко приступачним
теренима, достављање хране и пакета
хигијене угроженом становништву и
евакуација олесних и угрожених који
живе на неприступачним мјестима.
Извршиоци задатка: Општински шта за
ванредне ситуације,
Учесници: Центар за социјални рад, Дом
здравља Др. „Јован Рашковић“ Мркоњић
Град,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
29. Достављање редовних и ванредних
информација за вријеме елементарне
непогоде о ситуацији на терену, мјерама
које се предузимају, ангажованим снагама
и сл. Репу личкој управи цивилне заштите.
Извршиоци задатка.: Општински шта за
ванредне ситуације,
Учесници: центар за ОиО,
Рок: у току елементарне непогоде.

31. Доношење наред е о мо илизацији и
мо илизација људских и материјалнотехничких капацитета општине у случајевима када се адекватан одговор не може
пружити са капацитетима органа чија је
то редовна дјелатност.
Извршиоци задатка: начелник општине,
шта за ванредне ситуације ако је
активиран,
Учесници: чланови шта а за ванредну
ситуацију,
Рок: у скаладу са планом мо илизације.
V – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
32. Формирање комисије за процјену
штете настале усљед елементарне непогоде на подручју општине.
Извршилац задатка: Начелник општине,
шта за ва ванредне ситуације,
Учесници: угрожени су јекти,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
33. Предузимање мјера на санацији
посљедица и опоравку од елементарне
непогоде и пружање помоћи угроженим у
складу са могућностима општине.
Извршиоци задатка: Општински шта за
ванредне ситуације,
Учесниици: угрожени су јекти,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
34. О реализацији задатака из овог плана,
општинска служ а цивилне заштите,
дужна је доставити извјештај Подручном
одјељењу цивилне заштите, а по завршетку зимске сезоне иста је дужна Репу личкој управи цивилне заштите достав-
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ити коначан извјештај о реализацији
мјера из овог плана најкасније 20 дана по
завршетку зимске сезоне.
VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
35. Носиоци задатака утврђени овим
планом дужни су да обезбједе потребна
финансијска средства за њихову реализацију.
36. Овај план ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“
Број: 04/2-81-58/20.
Дана, 14.10.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Мркоњић Град за 2020. годину;.................01
2. Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Мркоњић Град за 2020.

годину;.......................................................................................................................................................................20
3. Одлука о прихватању Информације о реализацији кредитних средстава;...........................21

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. План заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега за општину Мркоњић

Град за 2020/2021. годину, број : 04/2-81-58/20;................................................................................21

