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

Број: 3/19 12.04.2019. године, језик српског народа

На основу члана 9. став 3. Закона о
регулисању цијена („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 106/09), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Служ ени
гласник Репу лике Српске“, рој 97/16) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), а на пријед лог
Ко м у н а л н о г п р е д у з е ћ а „ П а р к “ а . д .
Мркоњић Град, Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници одржаној
12.04.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о
висини цијена комуналних услуга
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног од ора КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град,
рој: 66.4/19 од 22.02.2019. године, којом
су регулисане цијене комуналних услуга, и
то:

-

Домаћинства:
вода ...........................................0,62 КМ/м3
канализација .......................0,31 КМ/м3
такса (по потрошачу) ............4,00 КМ,
такса (стам ене зграде, по потрошачу) ..............................................3,00 КМ.

Привреда:
3
- домаћинства ........................1,30 КМ/м
3
- канализација .......................0,65 КМ/м
- вода (школе, олнице, дјечији
вртићи,спортски и вјерски о јекти,
општина) ...............................0,70 КМ/м3

-

канализација (за исте потрошаче)
.............................................................0,35КМ,
такса (за све) ..............................6,00 КМ.

Члан 2.
Цијене одвоза смећа КП „Парк“, а.д.
Мркоњић Град:
2
- домаћинства ........................0,11 КМ/м
- школе, олнице, дјечији вртићи,
спортски и вјерски о јекти, општина) ........................................0,20 КМ/м2
- привреда и индустрија ...0,40 КМ/м2
- трговачки и угоститељски о јекти
2
......................................................0,70 КМ/м
- производне хале, складишта грађ.
материјала и свад ени салони
(преко 300 м2) ..........90,00 КМ/мјесец
- одвоз смећа контејнерима
3
запремине 1,1 м ....................30,00 КМ,
- одвоз смећа контејнерима
запремине 5,5 м3 ....................90,00 КМ.
Члан 3.
Цијене одржавања јавне хигијене и
зелених површина – 4.807,50 КМ мјесечно.
Члан 4.
У наведене цијене није урачунат
ПДВ.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еним
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 50/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.
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На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 23. сједници одржаној
дана 12.04.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у
сврху учешћа у трошковима
рјешавања стамбеног питања –
куповине стана за породицу
Слободанке Којић из Горње Пецке
I
Овом Одлуком се одобравају новчана средства из буџета општине Мркоњић
Град, са буџетске резерве - реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности– позиција 416100- текући
помоћи појединцима, Слободанки Којић
из Горње Пецке, Мркоњић Град, у
износу од 5.000,00КМ.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке
одобравају се у сврху учешћа у трошковима рјешавања стамбеног питања –
куповине стана за Слободанку Којић
самохрану мајку двоје малољетне дјеце.
Одобрена средства исплатиће се на
основно Уговора о купопродаји стана на
жиро рачун продавца.
III
За извршење ове Одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финанасије,
Општинске управе општине Мркоњић
Град.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 02- 022- 51/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 32. Закона о
концесијама („Служ ени гласник РС“ рој:
59/13 и 16/18), члана 14. Закона о развоју
малих и средњих предузећа („Сл. гласник
РС“ рој:50/13 и 56/13), члана 22. Закона о
пољопривреди („Службени гласник РС“
број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана
36. Статута општине Мркоњић Град („Сл.
гласник општине Мркоњић Град“ рој:
10/17), Скупштина Oпштине Мркоњић
Град нa 23. сједници, одржаној дана
12.04.2019. године донијела је
ПРОГРАМ
за подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град
у 2019. години

УВОД
На 20. сједници, одржаној
17.12.2018. године, Скупштина општине
Мркоњић Град усвојила је Буџет општине
којим је, између осталог, дефинисан износ
средстава предвиђен за подстицај
привреде на подручју општине Мркоњић
Град, као и Планом утрошка средстава од
концесионих накнада у 2019. години.
Укупно планирана средства за
провођење активности из Програма за
подстицај износе 425.000,00КМ, од тога
100.000,00КМ за кредитирање МСП и
предузетништва и 325.000,00КМ за
суфинансирање активности МСП и
предузетништва, као и подстицање
развоја пољопривреде.

1) ЦИЉЕВИ И КОРИСНИЦИ
Општи циљ Програма је унапређење ам ијента за пословање МСП,
предузетника и пољопривредних произвођача, кроз реализацију сљедећих
специфичних циљева:
- повећање укупног роја МСП и
предузетника;
- развој постојећих МСП и предузетника;
- привлачење нових инвестиција;
- повећање конкурентности МСП и
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предузетника;
промоција МСП и предузетника;
задржавање или повећање роја
запослених,
- унапређење пољопривредне производње и њених позитивних ефеката,
Директни корисници средстава по
основу овог Програма су постојећа правна
и физичка лица, као и новоформирани
пословни су јекти, те индивидуални/регистровани пољопривредни
произвођачи, удружења и задруге са
подручја општине Мркоњић Град.
-

2) КОМПОНЕНТЕ ПРОГРАМА И
ИЗВОР СРЕДСТАВА
Укупна средства за реализацију
Програма износе 425.000,00 КМ, а иће
распоређена на сљедећи начин:
Компонента 1. Подршка развоју МСП и
предузетништва...............238.000,00 КМ,
К о м п о н е н т а 2 . П од р ш к а р а з в о ј у
пољопривреде....................187.000,00КМ.
План утрошка средстава није
коначан и могућа је прерасподјела
средстава из једне компоненте у другу, из
ј е д н е м ј е р е у д ру г у, к а о и и з м е ђ у
активности унутар мјера, у складу са
потре ама потенцијалних корисника које
они уду исказивали.
Одлуку о прерасподјели средстава
доноси Комисија СО-е, задужена за
имплементацију Програма, а на основу
исказаног интересовања подносиоца
захтјева.
Извори средстава за реализацију
Програма су средства
уџета општине
Мркоњић Град за 2019. годину, односно
План утрошка средстава од концесионе
накнаде у 2019. години.

3) МЈЕРЕ
ПРОГРАМА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

3.1. Подршка развоју МСП и
предузетништва
Укупно планирана средства за

подршку развоју малих и средњих
предузећа и предузетништва износе
238.000,00 КМ, а распоређена су на
сљедећи начин:
· Микро-кредитирање МСП и
предузетништва…...……………
.......................................100.000,00КМ,
· Суфинансирање активности МСП
и предузетништва ...................……....
.......................................138.000,00КМ.

3.1.1. Микро-кре и ирање МСП и
ре узе ниш ва
- Уво не на омене
Укупна депозитна средства за
кредитирање активности малих и средњих предузећа износе 100.000,00КМ.
Циљ кредитне подршке МСП и
предузетништву са подручја општине
Мркоњић Град је у лажавање негативних
посљедица повећања каматних стопа
кредитних линија пословних анака, као и
по ољшање доступности кредитних
средстава истима, кроз о ез јеђење
депозита за сваки одо рени кредит.
- Кре и ни услови
Минималан износ кредитних
средстава по једном пословном су јекту
износи 10.000КМ, а максималан
50.000КМ. Период отплате је до 48
мјесеци са урачунатим „grace“ периодом
до 6 мјесеци.
Критеријуми/предности:
1 . М С П и п р е д у з е т н и ц и ко ј и с у
поднијели захтјев у 2018. години,
2. Пословни субјекти из области
производње.
- О ш и услови за о јелу кре и них
сре с ава
Потенцијални корисници који могу
аплицирати за ова средства морају да
испуњавају сљедеће опште услове:
1. д а п о т е н ц и ј а л н и к о р и с н и к
кредитних средстава своју
пословну дјелатност о авља на
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подручју општине Мркоњић Град;
2. да за планирану инвестицију,
уколико прелази износ траженог
кредитног задужења, има заокружену финансијску констр-укцију,
односно да докаже да из властитих
или других извора заједно са
одо реним кредитним средствима
може у потпуности да реализује ту
инвестицију;
3. да потенцијални корисник, уколико се ради о правном су јекту
или физичком лицу регистрованом
код надлежног општинског органа
за о ављање самосталне дјелатности прихвата о авезу да до
износа 25.000,00 КМ одо реног
кредита запосли једно незапослено
лице, а преко овог износа па до
максималног износа кредита још
једно незапослено лице.
4. да је потенцијални корисник у
протеклом периоду, као корисник
кредита из општинских подстицајних програма, исте користио у
ск ладу са програмима и исте
уредно отплатио или их уредно
отплаћује, с тим да износ преостале
главнице није већи од 25% од
укупно одо реног кредита из
општинских подстицајних програма из предходних година.
Кредитна средства неће ити одоравана за:
1. МСП и предузетнике за које се
установи да су одо рена средства из подстицајних програма
из претходног периода утрошили у друге сврхе или су на
други начин кршили о авезе
према даваоцу средстава –
општини Мркоњић Град;
2. МСП и предузетнике који имају
неријешене доспјеле о авезе
према Општини у претходном
периоду по ило ком основу;
3. МСП и предузетнике који планирају кредитна средства утрошити на подручју других општина;
4. МСП и предузетнике код којих
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се установи да имају намјеру да одо рена
кредитна средства утроше у «друге»
намјене;
- Намјена кориш ења сре с ава
Одо рена кредитна средства могу
ити утрошена у сљедеће намјене:
1. Реконструкција, изградња и адаптација пословних о јеката;
2. Куповина машина, опреме и других
средстава за рад;
3. На авка о ртних средстава (максимално 50% од укупно одо рених
кредитних средстава).
Сва остала међусо на права и
о авезе, давалац и корисник средстава
регулисаће појединачним уговором о
коришћењу ових подстицајних средстава.

3.1.2. Суфинансирање ак ивнос и
МСП и ре узе ника
За ове намјене предвиђена су
средства у укупном износу од 138.000,00
КМ, а иће утрошена за суфинансирање
активности МСП и предузетништва кроз
додјелу грантова.
- Рас о јела сре с ава
Ова компонента Програма
спроведена кроз сљедеће пројекте:

иће

- Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица.............................
...................................................41.000,00КМ,
- Подршка МСП и предузетништву за
изградњу пословних објеката.................
..................................................50.000,00КМ,
- Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС.........................
..................................................47.000,00КМ.
Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица
Овим видом подстицаја планира се
директна подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица, а која се
налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Мркоњић Град. За ове
намјене планирано је 41.000,00КМ,
распоређена су на слједећи начин:
- Обавезе за кориснике из
2018.године .................20.000,00КМ,
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- З а н о в е п р о ј е к те с а м о з а п о ш љавања.............................21.000,00КМ.
Износ подстицајних средстава по
једном програму самозапошљавања је
5.000 КМ.

пројекта износе 50.000,00КМ и планир а н а с у з а р е ф у н д а ц и ју т р о ш к о в а
активности у висини од 20%, а максимално 15.000,00КМ по привредном
субјекту.

Право на кориш ење ових
сре с ава имају лица која ис уњавају
сље еће услове:
- имају пре ивалиште на подручју
општине Мркоњић Град (најмање
годину дана од дана подношења
захтјева),
- налазе се на евиденцији Завода за
запошљавање РС,
- доставе прихватљив пословни план за
планирану пословну дјелатност.
- имају измирене о авезе према
Општини Мркоњић Град.

Намјена кориштења средстава:
1. Изградња пословног објекта ( Темељ
и груба конструкција).

Корисници ових о с ицајних
сре с ава имају сље еће о авезе:
- да код надлежног органа изврше
регистрацију пословне дјелатности за
коју им су одо рена подстицајна
средства,
- да регистровану пословну дјелатност
о ављају најмање 24 мјесеца,
- да у складу са законом, редовно
извршавају све предвиђене о авезе,
- да пословну дјелатност обављају на
подручју општине Мркоњић Град.
Сва међусо на права и о авезе
даваоца и корисника средстава иће
регулисанa посе ним уговорима.
Средства неће ити одо рена:
- за покретање дјелатности из о ласти
трговине и угоститељства,
- лицима који су корисници средстава
по истој основи из других фондова.
Подршка МСП и предузетништву за
изградњу пословних објеката
Право на подстицајна средства
имају корисници који се баве производном дјелатности, а у текућој години
изврше улагања за изградњу новог
објекта у износу од минимално
50.000,00КМ.
Средства за реализацију овог

Потребни документи:
1. Захтјев за кориштење средстава са
планом инвестиције,
2. Рјешење о регистрацији,
3. Грађевинска дозвола,
4. Извјештај о реализацији инвестиције са доказима о извршеним
плаћањима (Уговор са добављачима, фактуре, фискални рачуни,
банковни изводи..),
5. Потврда о измиреним обавезама
према пореској управи и Општини
Мркоњић Град,
Критеријуми/предности за одобравање средстава:
1. Висина уложених средстава,
2. Инвестирање у кругу пословне зоне
„Подбрдо“.
Средства неће бити одобрена:
МСП за које се установи да су
одобрена средства из претходних подстицајних програма утрошили у друге сврхе
или кршили обавезе према даваоцу
средстава-општини Мркоњић Град.
Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС
Овим пројектом планирана је
директна подршка послодавцима за
запошљавање приправника са завршеном
ВСС, са подручја општине Мркоњић Град.
За ове намјене планирана су средства у
укупном износу од 47.000,00КМ и то за:
- О авезе за кориснике подстицајних
средстава у 2018. години .......................
...............................................47.000,00КМ.

3.2. Подршка развоју пољопривреде
За развој пољопривреде планирана
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су средства у укупном износу од
187.000,00КМ.
Подршка унапређењу пољопривредне производње и стварању нових
вриједности у пољопривреди иће
остварена кроз сљедеће пројекте:
- Суфинансирање активности
индивидуалних пољопривредних
произвођача..................69.000,00 КМ,
- Суфинансирање активности
п о љ о п р и вр едн и х удружења и
задруга финансираним од стране
„IFAD“ организације..........................
..............................................86.000,00КМ,
- Подршка пројектима финансираним од стране домаћих и међународних фондова............32.000,00КМ.

3.2.1. Суфинансирање ак ивнос и ољо ривре них роизвођача
За реализацију ове компоненте
Програма о ез ијеђена су уџетска
средства у износу од 69.000,00КМ.
Програмом подршке пољопривреди намјерава се остварити генерални
циљ који се односи на развој пољопривредне производње, односно директна
п од р ш к а п р о ј е к т и м а ко ј и ћ е д а т и
допринос повећању физичког о има
производње, интензивирању и унапређењу пољопривредне производње, а које
нису никако или нису довољно
о ухваћене подстицајним средствима
других нивоа власти.
- Рас о јела сре с ава
Ова компонента Програма иће
спроведена кроз сљедеће пројекте:
1. Премија за произведену малину........
..................................................3.000,00КМ,
2. Самозапошљавање у пољопривреди......................................24.000,00КМ,
3. Подстицаји за пчеларство.....................
.................................................10.000,00КМ,
4. Интервентне мјере.........7.000,00КМ,
5. Подршка за изградњу објеката...........
.................................................25.000,00КМ.
Премија за произведену малину
Право на премију за произведену
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малину имају произвођачи (физичка
лица) који у текућој години остваре
продају, ако је производња остварена на
површинама регистрованим као
обрадиве и које су пријављене као начин
кориштења пољопривредног земљишта у
Регистру пољопривредних газдинстава.
Висина премије износи 0,40КМ/1kg.
Услови:
1. Површина под малинама се налази
на подручју општине М ркоњић
Град,
2. Остварена производња на минимим 0,1hа малињака,
3. Остварена продаја од минимум
500кg, а максимим 2000кg/0,1ha.
Потребни документи:
1. Потврда о регистрацији земљишта
(АПИФ),
2. Откупни блокови на основу којих је
извршен откуп, рачуни,
3. Уговори са овлаштеним откупљивачем малина, са подручја општине
Мркоњић Град или са овлаштеним
откупљивачем малина, са подручја
других општина из БиХ, уколико не
постоји откупљивач са подручја
општине Мркоњић Град,
4. Потврда о измиреним обавезама
према пореској управи и Општини
Мркоњић Град.
Самозапошљавање у пољопривреди
Овим видом подстицаја планира се
директна подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица, а која се
налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Мркоњић Град. За ове
намјене планирано је 24.000,00КМ, на
сљедећи начин:
- Обавезе за кориснике подстицајних
средстава у 2018. години...........................
..................................................12.000,00 КМ,
- За нове пројекте самозапошљавања у
2019. години.......................12.000,00КМ.
Право на кориш ење ових сре с ава
имају лица која ис уњавају сље еће
услове:
- имају пре ивалиште на подручју

12.04.2019.

-

општине Мркоњић Град,
налазе се на евиденцији Завода за
запошљавање РС,
имају измирене о авезе према Општини Мркоњић Град.

Корисници ових о с ицајних сре с ава имају сље еће о авезе:
- да код надлежног органа изврше
регистрацију комерцијалног пољопривредног газдинства,
- да дјелатност о ављају најмање 24
мјесеца,
- да у складу са Законом, редовно извршавају све предвиђене о авезе.
Сва међусо на права и о авезе
даваоца и корисника средстава иће
регулисани посе ним уговорима.
Износ подстицајних средстава по
једном програму самозапошљавања је
3.000,00КМ.
Подстицаји за пчеларство
Право на подстицај у производњи
меда моћи ће остварити индивидуални и
регистровани пољопривредни произвођачи са подручја општине Мркоњић
Град.
Укупан износ подстицајних средстава је 10.000,00КМ и распоредиће се по
критеријумима који ће се дефинисати
„Правилником“ донесеним од стране
Удружења пчелара „Матичњак“ Мркоњић
Град, уз сагласност Начелника општине
Мркоњић Град. „Правилником“ ће се
између осталог дефинисати, критеријуми,
неопходни услови, потребна документација и остало што је потребно да би се
остварио подстицај. Предложени списак
корисника са износима средстава
доставиће се Агенцији за привредни
развој, на основу којег ће се вршити
исплаћивање подстицајних средстава на
текући рачун корисника.
Интервентне мјере
Циљ пројекта јесте подршка пољопривредним произвођачима, који имају
мјесто пребивалишта на селу и којима је
егзистенција домаћинства условљена
пољопривредном производњом, а нису у
могућности да региструју своја газди-
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нства и издвајају одређени новчани износ,
на мјесечном нивоу, како би измиривали
обавезе предвиђене уписивањем у Регистар пољопривредних газдинства.
Услови:
- да су незапослени,
- да имају минимална примања,
- да имају основне услове за бављење
пољопривредном производњом.
Средства за реализацију овог
пројекта износе 7.000,00КМ.
Подршка за изградњу објеката
Право на подстицајна средства
имају корисници који у текућој години
изврше улагања за адаптацију постојећих
и изградњу нових објеката у износу од
минимално 5.000,00КМ, за сљедеће
намјене:
1. Објекат смјештајног капацитета за
најмање 20 музних грла, укључујући објекат за мужу и лактофризе и
лагуне за чврсти стајњак,
2. Овчарник/козарник смјештајног
капацитета за најмање 100 грла,
3. Објекат за товне свиње смјештајног
капацитета за најмање 50 свиња и
приплодне свиње смјештајног
капацитета за најмање 20 свиња,
4. Објекат за тов јунади смјештајног
капацитета за најмање 20 грла,
5. Објекат за живинарску производњу
смјештајног капацитета за најмање
1000 кљунова,
6. Изградњу нових или адаптацију
постојећих рибњака.
Потребна документација:
1. Потврда о регистрацији газдинства,
2. Потврда о пребивалишту,
3. Потврда о измиреним обавезама
4. Доказ о утрошеним средствима
(уплатнице, фактуре и фискални
рачуни).
Подстицајна средства се утврђују у
износу до 30% инвестираних средстава и
не могу бити већа од 8.000,00КМ по
газдинству.
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3.2.2. Суфинансирање ак ивнос и ољо ривре них у ружења
и за ру а
Планирана средства представљају
подршку за реализацију седам пројеката,
чије су апликације поднесене према

Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства РС, које је у сарадњи са
Међународним фондом за развој пољопривреде „IFAD”, а чији програм има за циљ
јачање руралне конкурентности, кроз
п од р ш к у м а л и м п о љ о п р и в р е д н и м
произвођачима.

Табела 1. Апликанти и називи пројеката
Р.бр.

Подносилац пројекта

1.

УПП „МГ Фармери“

1.

ПЗ “Пољо МГ“

3.

Пољопривредна
задруга „Пецка“

4.

Удружење пчелара
„Матичњак“

5.

Удружење жена „Наша“
жена“

6.

УПП „Муовац“

7.

Назив пројекта
Набавка трактора и ролобалера
Набавка трактора и ролобалера
Набавка сушаре са
пратећом опремом
Набавка погона за
производњу пчелињих
погача
Набавка погона за
производњу сира
Набавка трактора и ролобалера
Набавка стеоних јуница

Укупна средства за реализацију
седам пројеката износе 86.000,00КМ, и
распоређена су на:
1. Обавезе из 2018. године .........................
.................................................11.000,00КМ,
2. Пројекти у 2019. години.........................
.................................................75.000,00КМ.

1.2.3. Подршка пројектима финансираним од стране домаћих и
међународних фондова
Предмет суфинансирања ће бити
пројекти који су финансијски подржани
од стране различитих домаћих или
међународних фондова, а који имају за
циљ развој пољопривредне производње.
Подршком у виду суфинансирања од
стране Општине Мркоњић Град,
пољопривредници/пољопривредна
удружења/задруге, стичу могућност
повлачења већег износа средстава од
фондова, односно набавке потребне
механизације и опреме велике новчане

Средства из буџета
Општине (КМ)
19.000,00 (22%)
19.000,00 (22%)
12.000,00 (30%)
1.000,00 (30%)
10.000,00 (30%)
19.000,00 (22%)
6.000,00 (10%)

вриједности. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС ће
наставити сарадњу са Међународном
организациојм за развој пољопривреде
„IFAD“ и у овој години, којом се планира
подршка кластерима (удруживање више
пољопривредних удружења, задруга итд).
Овим Програмом и пројектима суфинансирања желимо да подржимо и такве
видове удруживања, с циљем модернизације и унапређења пољопривредне
п р о и з в од њ е н а п од ру ч ју о п ш т и н е
Мркоњић Град.
Средства за реализацију овог
пројекта износе 32.000,00КМ.

4) НОСИОЦИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМА И
НАЧИН ОДОБРАВАЊА СРЕДСТАВА
4.1. Носиоци имплементације
Програма
Носиоци имплементације Програма

12.04.2019.

су Комисијe СО-е за имплементацију
Програма, Одјељење за привреду и
финансије и Агенција за привредни развој
Општине Мркоњић Град.
Оцјену и из ор захтјева врше
Комисије које формира СО-е Мркоњић
Град, а које роје по 5 чланова, и то:
- 2 члана из реда од орника СО-е
Мркоњић Град,
- 1 члан – представник општинске
управе,
- 1 члан - представник Агенције,
- 1 члан - представник пољопривредних произвођача, односно представник привредника.
4.2. Начин имплементације Програма
Имплементатори Програма, дужни су да исти имплементирају савјесно,
ефикасно и ез одуговлачења и еспотре них процедура.
Програм ће се реализовати у складу
са следећом процедуром:
- о јављивање јавног позива,
- подношење захтјева у Агенцији за
привредни развој,
- пријем и евидентирање захтијева,
- доношење одлуке о захтјеву од
стране Комисије за имплементацију
Програма,
- потписивање Уговора о додјели
средстава o правима и о авезама
између даваоцa средстава и корисникa средстава,
- реализација средстава од стране
Агенције, односно општине Мркоњић
Град;
- мониторинг и извјештавање од
стране учесника у имплементацији
Програма.
Након пријема и комплетирања
захтјева за одо равање кредитног
депозита или гранта имплементатори
Програма су дужни да у року до 7 дана
организују радну сједницу Комисије, а
и с т а ј е д у ж н а д а д о н е с е од л у к у о
прихватљивости или неприхватљивости
захтјева, односно о одлагању истог у циљу
допуне документације или при ављања
додатних информација.
Након тога, у року од три дана
подносиоци захтјева иће о авијештени
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о одлуци Комисије, а Одјељење за
привреду и финансије општине Мркоњић
Град након стицања услова за исплату
кредитног депозита, односно гранта, ће
извршити исплату истих.

4) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу
наредног дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику“ општине Мркоњић
Град.
Број: 02- 022- 52/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 81. Закона о
заштити од пожара („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 71/12) и члана
36. Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници одржанај
дана 12.04.2019. године, донијела је
ПЛАН
утрошка средстава од таксе
за посе не мјере заштите од пожара
Члан 1.
Овим Планом утврђују се извори,
висина и начин утрошка средстава остварених од накнаде за реализацију посе них
мјера заштите од пожара.
Члан 2.
Средства од накнаде за реализацију
посе них мјера заштите од пожара
уплаћују се на рачуне јавних прихода
Репу лике Српске за опште уплате.
Распоред прикупљених средстава врши
Министарство финансија на начин да 40%
прикупљених средстава се распоређује на
посе ан рачун Ватрогасног савеза, а 60%
на рачун уџета општине Мркоњић Град.
У уџету општине у 2019. години
планирана су средства за финансирање
посе них мјера заштите од пожара, у
износу од 80.000,00 КМ.
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Члан 3.
У складу са потре ама Ватрогасног
друштва Мркоњић Град и уџетом
општине Мркоњић Град за 2019. годину,
планираће се средства у складу са чланом
81. Закона о заштити од пожара
(„Служ ени гласник Репу лике Српске“,
рој:71/12), а средства из члана 2. став 2.
(80.000,00КМ) овог Плана утрошиће се на
сљедећи начин:
- Техничко опремање ватрогасне
јединице и
- Реконструкција гријања у о јекту
Ватрогасног дома.
Члан 4.
Овај План ступа на снагу наредног
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 54/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 26. и 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој:97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(«Служ ени гласник општине Мркоњић
Град», рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници одржаној
12.04.2019. године д о н и ј е л а ј е

ПРОГРАМ
спортских активности
на подручју општине Мркоњић Град
за 2019. Годину
I УBОД
Законом о спорту (Сл.гласник РС,
рој 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) уређују
се општи интереси и развојни програми у
о ласти спорта, услови за о ављање
спортских активности, остваривање
сло оде удруживања и организовања,
права и о авезе спортиста, ученичке и
студентске активности, спортска такмичења и приред е.
Такође, прописане су и надлежности у погледу суфинансирања програма
спортских организација из уџета

општине:
· Изградња, одржавање, кориштење
и реконструкција спортских о јеката,
· Учешће у о ез јеђивању
реализације општинских и међуопштинских школских такмичења,
спортско – рекреативних такмичења, масовних и традиционалних
манифестација,
· Стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посе но рад са младим
спортски надареним појединцима
и екипама,
· Учешће у финансирању дјелатности спортских удружења,
· Организација и одржавање спортских такмичења и манифестација
од значаја за општину,
· Учешће у здравственој заштити
спортиста аматера у складу са
важећим прописима.
Програм спортских активности
произилази из о авеза утврђених у
Закону о спорту и односи се, највећим
дијелом само на о авезе које су у оквиру
интереса локалне заједнице и у складу са
њеним могућностима и потре ама. При
томе се полази од већ утврђеног става да
спорт представља активност од општег
интереса, да је дио опште културе и
квалитета живота појединца и заједнице
и да је у савременим условима живота и
рада, спорт све више незао илазна
потре а човјека.
На подручју општине Мркоњић
Град организовано је 12 спортских клубова у 9 грана спорта. Активни клубови су:
1.
2.
3.
4.
5.

Фуд алски клу «СЛОБОДА»
Kошаркашки клу «МЛАДОСТ»
Џудо клу «АТОС»
Стонотениски клу «МИМОЗА»
Женски од ојкашки клу
«БАЛКАНА-МП»

Фудбалски к луб «Мркоњић»,
Мушки од ојкашки клу „МГ“, Aтлетски
клу «ПЕТАР МРКОЊИЋ», Шаховски клу
«АН ПАСАН» Teниски клу „НЕЦ“, ТАЕ
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КВОН ДО клу „Балкана “ и ТАЕ КВОН ДО
клу „Тигар“ су у стању мировања.
На подручју општине Мркоњић

Град на укупној површини од око 31.000
м2 изграђено је двадесет један спортски
терен.

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИJЕ СПОРТА ОПШТИНЕ

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

Страна 12, број 3

Претходних година издвојена су
значајна средства за реконструкцију
дјечијих и спортских игралишта. У 2019.
години планирана је изградња спортског
и дјечијег игралишта на Зборишту и
Изградња спортског - рекреативног
центра „Луке“, као и реконструкција
игралишта у складу са потребама постојећих.
Од јељење за општ у управу и
друштвене дјелатности предлаже Програм спортских активности за 2019. годину
којим утврђује основне правце, стратегију
развоја и остваривање локалног интереса
Општине.
II БИТНЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
У 2019. ГОДИНИ
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности полазећи од чињенице и
тренутног стања спорта на подручју
општине Мркоњић Град, предлаже да се
током 2019. године уради сљедеће:
§ Улагање у развој младих спортиста
– потреба улагања у развој младих
спортиста ради стварања основне
базе за даљи развој и унапређење
врхунског спорта, односно остваривање квалитетних спортских
резултата,
§ Подршка укључивању у спорт и
његова доступност – подстицање
укључивања у спорт што већег
броја дјеце и омладине,
§ Остваривање и вредновање врхун с к и х с п о рт с к и х р е з ул т а т а подршка активностима и раду
спортских клубова,
§ Придавање већег значаја физичком
васпитању у предшколским установама, основним и средњим
школама и придавање значаја
спортским активностима као
садржајној структури сло одног
времена младих,
§ Подршка школском и рекреативном спорту.
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III ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Општинска управа општине Мркоњић Град и Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности у о ласти спорта
има о авезу да извршава задатке прописане Законом о локалној самоуправи,
Статутом општине Мркоњић Град и
Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе, општине Мркоњић Град.
Законом о локалној самоуправи,
члан 26. прописане су надлежности
Општине у о ласти спорта и физичке
културе. У том домену посе ан акценат
тре а ставити на:
§ Омасовљење спорта, укључивање
већег броја младих у активности
спортских клубова и
§ О ез јеђивање и усмјеравање
реализације школских спортских
такмичења.
Програмска оријентација спорта у
2019. години тре а ити усмјерена на:
· Праћење рада спортских клу ова,
· Праћење и подржавање традиционалних манифестација,
· Подржавање спортске рекреације
као средства здравља и културе
грађана,
· Подршка школским спортским
такмичења,
· Праћење и подржавање спортског
васпитања као педагошког процеса, с циљем стварања навика спортског ангажовања током цијелог
живота.
У оквиру Програмске оријентације
тре а организовати:
o Школска спортска такмичења у
организацији основних и средњих
школа,
o На подручју града и села подржати,
односно организовати видове спортске рекреације:
- Кошаркашки турнир «STREET
BALL»

12.04.2019.
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„Школа ролања“
„Игре ез граница“
„Мале олимпијске игре“
Турнире у фуд алу
Турнир у стоном тенису

Праћењем званичних активности
очекујемо:
· Да КК „Младост“ и ФК „Сло ода“
задржe прволигашки статус,

Да клу ови врше едукације и
усмјеравају спортисте за стручно
оспосо љавање за тренере и судије,
· Остали спортски колективи да
по ољшају своје спортске резултате у односу на претходну годину
и да изврше омасовљење својих
клу ова како и што више младих
ило укључено у спортске догађаје.
·

Страна 14, број 3
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V СТАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
У складу са Програмом спортских
активности у претходним годинама
издвојена су значајна средства за градњу
спортских објеката и терена. Изграђени
су: спортска дворана, градски стадион,
тениски терени, спортски терени у ул.
Николе Тесле, Бјелајцу, Копљевићима,
Подбрду, Баљвинама, Брду, Горњим
Грацима, Котору, Оћунама, Мајдану, Стражбеници, Брешином Потоку, Подшиљку,
Новом Насељу. Изграђена су дјечија
игралишта у ул. Цара Душана, Николе
Тесле, Стражбеници, на Зборишт у,
Каменици, Брешином Потоку, Подбрду,
Котору, Подрашници, Бјелајцу, Бараћима.
У овој години наставиће се реконструкција постојећих, за који стручна
комисија ће сачинити и предрачуне.
На основу препорука Комисије
извршиће се реконструкција дјечијих и
спортских игралишта.
VI ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА
У складу са чланом 17. Закона о
спорту (Сл. гласник, рој 4/02) и Правилника о категоризацији спортова у
Репу лици Српској (Сл. гласник, рој
11/05), а у циљу остваривања општег
интереса општине Мркоњић Град у
о ласти спорта у уџету планирају се
намјенска средства за финансирање
спорта.
Буџетом општине за 2019. годину
планирана су средства за спорт у износу
од 300.000,00КМ.
На основу члана 20. Закона о спорту
РС, у складу са спортским резултатима,
традицијом, организацијом развијености
спортске гране, те категоризацијом
спортова у РС, спортови и спортске
организације општине Мркоњић Град
разврставају се према сљедећој категоризацији спортских организација
општине Мркоњић Град за 2019. годину:
• СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРВЕ
КАТЕГОРИЈЕ
• СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУГЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

КАТЕГОРИЈЕ
Критеријуми за спортске организације прве категорије
У спортске организације Прве
категорије - разврставају се спортске
организације општине Мркоњић Град
које, поред Општих услова, испуњавају
сљедеће критеријуме:
1. Спортске организације са непрекидним радом најмање 20 година;
2. Спортске организације које по
организацији, стручном раду, броју
селекција и спортиста, данас представљају носиоце развоја спорта општине
Мркоњић Град и РС;
3. Спортске организације које се
такмиче у највишем рангу спортских
такмичења у РС и БиХ, и које су у последњих 10 година, освојиле првенство или
куп такмичење на нивоу РС и БиХ;
4. Спортске организације које у
свом раду имају заступљене све
спортске селекције;
5. Спортске организације које
својом организацијом и маркетиншким
активностима, обезбјеђују финансијска
средства за остварење својих краткорочних и дугорочних планова развоја;
6. Спортске организације које
својом организацијом и резултатима,
афирмишу спорт, културу и друге сегменте привредног и друштвеног живота
Општине.
На основу програма развоја спортских
организација и напријед наведених критеријума, у спортске организације ПРВЕ
КАТЕГОРИЈЕ одређују се сљедеће гране
спорта и спортске организације:
КОШАРКА ............... КОШАРКАШКИ КЛУБ
„МЛАДОСТ“
ФУДБАЛ ................... ФУДБАЛСКИ КЛУБ
„СЛОБОДА“

12.04.2019.

Спортске организације које у
т о к у с е з о н е / г од и н е , н е о с т в а р е
спортски резултат и напусте највиши
ранг такмичења, губе статус спортске
организације Прве категорије.
Критеријуми за спортске организације
друге категорије
У спортске организације Друге
категорије разврставају се спортске
организације које, поред Општих услова,
испуњавају сљедеће критерије:
1. Спортске организације које дају
значајан допринос развоју спорта
општини Мркоњић Град;
2. Спортске организације које су
учествовале у квалификационим
такмичењима на нивоу РС и БиХ, и
на међународним спортским такмичењима;
3. Спортске организације које су
једине у некој грани спорта у
општини Мркоњић Град;
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дјелу и намјену средстава суфинансирања
програма спортских организација, и то:
1. КРИТЕРИЈУМИ за расподјелу и намјену
средстава суфинансирања програма
спортских организација Прве категорије,
2. КРИТЕРИЈУМИ за расподјелу и намјену
средстава суфинансирања програма
спортских организација Друге категорије,
Критеријуми за расподјелу и намјену
средстава суфинансирања програма
спортских организација прве категорије
На
основу
Програма
и
Извјештаја достављених од стране
спортских организација Прве категорије,
и приказаних прихода и расхода спорт с к и х о р г а н и з а ц и ј а , и з р а ђ е н и с у
Критеријуми за расподјелу и намјену
средстава суфинансирања програма
спортских организација Прве категорије.

4. Спортске организације са дугорочним плановима развоја спорта;

1. Суфинансирање трошкова рада
омладинских категорија спортских
организација;

5. Спортске организације које су
надлежном Одјељењу, благовремено доставиле годишњи Програм
рада и Извјештај о раду на разматрање.

2. Суфинансирање трошкова одласка и
одигравања првенствених, куп и
међународних утакмица на гостујућем терену за сениорске екипе:

На основу напријед наведених
критеријума, годишњих планова и
програма спортских организација, у
спортске организације Друге категорије одређују се сљедеће гране спорта,
односно спортске организације Општине:
ОДБОЈКА ............. ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ
КЛУБ „БАЛКАНА МП“
СТОНОТЕНИС.....................СТОНОТЕНИСКИ
КЛУБ „МИМОЗА“
ЏУДО .................................ЏУДО КЛУБ „АТОС“
ФУДБАЛ ............................ФУДБАЛСКИ КЛУБ
„МОНТЕВИДЕО“
Расподјела средстава утврђује се
према следећим Критеријума за распо-

3. Суфинансирање трошкова службених лица и трошкова организације одигрaвaња првенствених, куп
и међународних утакмица на домаћем
терену за сениореске екипе;
4. Суфинансирање трошкова набавке
спортске опреме за сениорске екипе;
5. Суфинансирање трошкова припрема спортиста за сениорске екипе;
6. Суфинансирање трошкова рада
канцеларије клуба;
7. Суфинансирање трошкова обавезног љекарског прегледа спортиста за сениоре;
8. Суфинансирање трошкова котизације, лиценцирања и осталих
обавеза према гранском савезу РС и

Страна 18, број 3
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БиХ, за такмичарску сезону;
9. Остали трошкови према финансијским могућностима.
Програми спортских организација
Прве категорије вреднују се у износима од
40.000,00 КМ до 130.000,00 КМ, а ниво
реализације планираних средстава
зависи од степена и динамике пуњења
Буџета Општине .
Критеријуми за расподјелу и намјену
средстава за суфинансирање програма
спортских организација друге категорије
На
основу
Програма
и
Извјештаја достављених од стране
спортских организација Друге категорије,
и
приказаних
прихода
и
расхода
спортских организација,
израђени су Критерији за расподјелу и
намјену средстава суфинансирања

програма спортских организација Друге
категорије.
1. Суфинансирање трошкова котизације, лиценцирања и осталих обавеза
према гранском савезу РС и БиХ, за
такмичарску сезону;
2. Суфинансирање трошкова набавке
спортске опреме;
3. Суфинансирање трошкова обавезног љекарског прегледа спортиста;
4. Остали трошкови према финансијским могућностима.
Програми спортских организација
Друге категорије вреднују се у износима
до 10.000,00 КМ.
Буџетом Општине за 2019. годину
за потребе спорта и физичке културе,
планирана су средства у укупном износу
од 300.000,00 КМ, што је око 3% у односу
на планирани Буџет за 2019. годину.

ПРЕГЛЕД
средстава планираних у буџету за финансирање спорта и
физичке културе за 2019. годину
Ред
Бр.

НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Планирано за
2019. год.

1.

Суфинансирање програма спортских
организација прве категорије

200.000,00

2.

Суфинансирање програма спортских
организација друге категорије

20.000,00

3.

Суфинансирање спортских
манифестација и такмичења која се
одржавају у граду

30.000,00

4.

Школски и рекреативни спорт

30.000,00

5.
6.

Остали непоменути расходи у
области спорта
Расходи за текуће одржавање
спортских објеката и терена

УКУПНО

5.000,00
15.000,00
.

,
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Средства ће се дозначавати у складу
са пуњењем уџета, такође у случају да
уде неопходно вршиће се прерасподјела
средстава по програмима, односно
намјени средстава.
Расподјела средстава вршиће се за
манифестације:
§ Из ор нај ољих спортиста и
спортског клу а општине
Мркоњић Град,
§ Дани косид е,
§ Госпојинске уличне трке,
§ Градски турнир у малом
фуд алу,
§ Street ball,
§ Мале олимпијске игре,
§ Турнир у малом фуд алу
„Монтевидео 2019“ и остале
манифестације.
Број: 02- 022- 56/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 21. и члана 39.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на
23. сједници одржаној 12.04.2019. године,
донијел а је

ПРОГРАМ
културних активности на подручју
општине Мркоњић Град
за 2019. годину

I УВОД
Појам култура, у смислу Закона о
култури, обухвата културно и умјетничко
стваралаштво којим се стварају, презентују, промовишу, штите и чувају
национални интереси у култури Републике Српске, културна добра, умјетничка
дјела и друге умјетничке и духовне
творевине, као и пружање свих врста

услуга од непосредног значаја за остваривање културе и умјетничког стваралаштва. Култура обухвата и различите
форме културног изражавања, путем
промоције и презентације културних и
умјетничких садржаја.
Законом о култури (Службени
гласник Републике Српске 66/18) уређује
сe начин остваривања општег интереса у
култури и обављања културних дjелатности, права, обавезе и одговорности
свих субјеката у култури, услови за
обављање дјелатности у култури, услови
и поступак за суфинансирање и финансирање дјелатности у култури, културна
политика и друга питања од значаја за
културу.
Законом о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске
број: 97/16) прописане су надлежности
општине у области културе и односи се
највећим дијелом само на обавезе које су у
оквиру интереса локалне заједнице и у
складу са њеним могућностима и потребама, као и на изградњу, реконструкцију и
одржавање објеката културе.
С т р а т е г и ј о м р а з в о ј а к ул т у р е
Републике Српске (2017-2022) дефинисани су општи циљ, визија и приоритети у
култури. Стратегија културе је документ
који има за приоритет подизање општег
вредновања културе и умјетности. Циљ
имплементације Стратегије је подизање
квалитета управљања културом, спровођење локалне културне виталности и
културних активности на јасан и одржив
начин, као и покретање економских
потенцијала културе.
Имајући у виду да је култура
„добро“ тј. јавно добро, бављење културом
и умјетношћу представља једну од
развојних грана која, у спрези са другим
привредним гранама, промовише интеркултурално разумијевање и чини стуб
социо-економског развоја општине
Мркоњић Град.
У оквиру програмске оријентације
култура и умјетност се развијају кроз
сљедеће дјелатности: културно –историјско насљеђе, библиотечку дјелатност,
позоришну дјелатност, издаваштво,
књижевно стваралаштво, музичку и
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музичко сценску дјелатност, филмску и
аудио –визуелну дјелатност, ликовну
умјетност, дизајн, те културно –умјетнички аматеризам.
Кроз организацију и реализацију
пројеката Општине Мркоњић Град, у
непосредној сарадњи са школама, вртићима, мјесним заједницама, удружењима
грађана, медијима, јавним и културним и
научним радницима, настоји се пружити
могућност стваралачког рада.
Главни носилац у очувању и вредновању квалитетних културних садржаја
треба да буде ЈУ Културно-спортски
центар „Петар Кочић“.
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности предлаже Програм
културних активности за 2019. годину,
којим утврђује Календар културних манифестација, основне правце расподјеле
средстава из буџета општине предвиђених за културу.
II ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Полазећи од тренутног стања
културе на подручју Општине Мркоњић
Град, Од јељење за општу управу и
друштвене дјелатности предлаже да се
током 2019. године уради сљедеће:
v подржи и афирмише рад удружења
која се баве позоришном културом;
v подржи и афирмише рад удружења
која се баве музичком културом;
v подржи и афирмише ликовну
умјетност;
v подржи рад КУД-а;
v подржавати активности на идентификацији и заштити културноисторијског насљеђа;
v да ЈУ Културно-спортски центар
„Петар Кочић“ оствари сарадњу, у
области позоришне и ликовне
културе, са надлежним институцијама и умјетницима у Републици
Српској.
III ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА
Одјељење за општу управу и друшт-
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вене дјелатности у сарадњи са Одбором за
културу, образовање и информисање ће да
координише и прати рад свих носиоца
културних активности, а који се финансирају из буџета општине.
Програмска оријентација у култури
за 2019. годину треба бити усмјерена на:
· Праћење и подржавање културних
активности за основце и средњошколце, са
циљем подизања
с в и ј е с т и о з н ач а ју к ул т у р е у
школском васпитању и образовању.
· Праћење и подржавање традиционалних манифестација које су од
интереса и значаја за цијелу
локалну заједницу;
· Организовање позоришних представа из Републике Српске и
окружења.
· Организовање изложби и других
садржаја адекватних за галеријски
простор.
· Прихватљиви објекти у области
културе , који су на располагању
широј локалној заједници у којима
становници задовољавају
културне, и друштвене потребе .
· Реализацију пројекта „Унапређење
понуде града кроз туризам, спорт и
културу „ Љето у Мркоњићу“ у
оквиру програма Унапређење
културних, образовних и информативних садржаја и активности,
садржаног у Стратегији развоја
општине за период (2014-2024)
година.
У оквиру програмске оријентације
треба подржати сљедеће манифестације
које су приказане у Календару културних
активности општине Мркоњић Град за
2019. годину:
Јануар
1.
Назив: Дјечија Нова година, прослава
Бадње Вече и остале манифестације
Организатор: Општина и ЈУ Културнo спортски центар „Петар Кочић“, удружења
и СПЦ

12.04.2019.

Вријеме одржавања:
јануар 2019. година
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25. децембар -10.

Април
7.

2.
Назив: Светосавска академија
Опис: Кул урно-умје нички ро рам
ово ом о иљежавања Дана Св. Саве;
Организатор: Основне и средње школе на
подручју општине
Вријеме одржавања: 26. јануар 2019.
година.

Назив: Вече хумора и сатире
Опис: Промоција на рађених ра ова
Организатор: „ Клу умјетничких душа“
Вријеме одржавања: 01. април 2019.
година
Мај
8.

Фе руар
3.
Назив: ДАН ОПШТИНЕ
Опис: С в е ч а н а а к а е м и ј а
ово ом
о иљежавања Дана о ш ине
Организатор: Општина Мркоњић Град
Вријеме одржавања: 04.02.2019. година
4.
Назив: ДАН ОПШТИНЕ
Опис: Го ишњи концер КУД „Пе ар I
Карађорђевић Мркоњић“
Организатор: КУД „Петар I Карађорђевић
Мркоњић“
Вријеме одржавања: 02.02. 2019. година.
5.
Назив: ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ
Опис: Промоција на рађених ра ова
љу авне оезије
Организатор: „Клу умјетничких душа“
Вријеме одржавања: 14. фе руар 2019.
година
Март
6.
Назив: Годишњи концерт Дјечијег
градског хора «Мали принц»
Опис: Фес ивал јечије јесме
Организатор: Дјечији градски хор „Мали
принц“
Вријеме одржавања: 22. март 2019. година

Назив: XIII музичка манифестација
„Дјеца пјевају граду“
Опис: Фестивал дјечије пјесме
Организатор: Општина Мркоњић Град
Вријеме одржавања: 31. мај 2019. Година
Јун
9.
Назив: X Конференција беба – Из ор
најљепше е е и најљепшег осмјеха
Опис:
Организатор: ЈУ Народна библиотека
Вријеме одржавања: 28. јун 2019. године
Јул
10.
Назив: Дани косидбе «Балкана 2019»
Опис: Културни дио манифестације Косачка смотра фолклора КУД“ Петар
Карађорђевић Мркоњић“
Организатор: Агенција за привредни
развој
Вријеме одржавања: 28. јун - 30.јун 2019.
година.
11.
Назив: „ Џез фестивал“
Опис: Извођење врхунске џез -музике
Организатор: Еколошки покрет
„Зеленковац“
Вријеме одржавања: Јул, 2019. година
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Август
12.
Назив: „Дани позоришта“ у Мркоњић
Граду
Опис: Фестивал аматерских позоришта
Организатор: Градско позориште
Мркоњић Град
Вријеме одржавања: Aвгуст 2019. година.
13.
Назив: Међународни дјечији фестивал
„Распјеване пахуљице“
Опис: Такмичење солиста и такмичење
дјечијих хорова
Организатор: Дјечији хор „Мали принц“
Вријеме одржавања: август 2019.године
Септем ар
14.
Назив: IX Фестивал дјечијег драмског
стваралаштва
Опис: Фестивал дјечијег драмског
стваралаштва РС
Организатор:Градско позориште и
Општина Мркоњић Град
Вријеме одржавања: 14- 16. септем ар
2019.године.
Окто ар
15.
Назив: X Окто арски књижевни одјеци
„Око“
Опис: Књижевно вече
Организатор: „Kлу умјетничких душа“,
Мркоњић Град
Вријеме одржавања: 10.окто ар 2019.
година
Новем ар
16.
Назив: Aранђеловдански вашар
Организатор: ЈУ Културно-спортски
центар „Петар Кочић“ и Агенција за
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привредни развој
Вријеме одржавања: 21. новем ар 2019.
година
Децембар
17.
Назив: „ Годишњи концерт“ КУД „Петар
Кочић“
Опис: Фолклор
Организатор: КУД „Петар Кочић “
Вријеме одржавања: Децембар, 2019.
Година
К а л е н д а р к ул т у р н и х м а н и фестација укључује манифестације које су
суфинансиране и организационо подржане од стране Општине Мркоњић Град,
које су традиционалне, те промовишу
широк спектар културних активности.
Манифестације из Календара су у организацији ЈУ Културно-спортском центру
„ П е т а р Ко ч и ћ “ , о п ш т и н с ке у п р а в е
општине Мркоњић Град и непрофитних
удружења регистрованих за организовање културних дјелaтности. Поред
манифестација наведених у Календару, у
ск ладу са пристиглим програмима
удружења и појединаца и оствареним
буџетом општине могу бити одржане још
неке културне манифестације (ликовне
изложбе, позоришне представе, књижевне вечери).
IV СТАЊЕ ОБЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
Дом културе је у потпуности функционалан, постоји просторни капацитети
за развој културе на подручју општине
Мркоњић Град. Поред Дома културе, за
реализацију одређених манифестација
адаптирана је и кино-сала. У току су
пројекти санације крова на објекту Дома
културе (извршена реконструкција
равног дијела крова, а тренутно се врши
санација куполе изнад позоришне сале),
као и пројекат енергетске ефикасности
објекта.

12.04.2019.
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V ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА
У буџету општине, планирана
средства за културу у 2019. години износе
80.000 КМ.
Од укупно планираних средства из
буџета за финансирање активности из
области културе издвојиће се:
• За традиционалне манифестације од
значаја за општину (које су раније
набројане), као и за позоришне
представе и слична дешавања:
80%
Дио традиционалних манифестација је већ одржан, а остале ће се
одржати у складу са Календаром културних манифестација за 2019. годину.
Та к о ђ е , п р е у з и м а њ е п о з о р и ш н и х
представа зависиће од репертоара на
сцени Народног позоришта Републике
Српске у Бања Луци, као и могућих
гостовања позоришних представа из
Србије.
• За удружења и појединце из области
културе и за дио културних активности школске омладине:
20%
Начин расподјеле планираних
средстава вршиће се на основу приједлога
О д б о р а з а к ул т у р у, о б р а з о в а њ е и
информисање, а на основу приспјелих
програма поменутих актера.
Предложени програм ће бити реализован у складу са оствареним приходима
у буџету за 2019. годину.
Број: 02- 022- 58/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници, одржаној
дана 12.04.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о утрошку
средстава од таксе за посебне мјере
заштите од пожара за 2018. годину
1. Прихвата се Информација о утрошку средстава од таксе за посебне мјере
заштите од пожара за 2018. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 53/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници, одржаној
дана 12.04.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у
области спорта са финансијским
извјештајем спортских клубова за
2018. годину
1. Прихвата се Информација о
стању у области спорта са финансијским
извјештајем спортских клубова за 2018.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 55/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.
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На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници, одржаној
дана 12.04.2019. године, донијела је

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници, одржаној
дана 12.04.2019. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у
области културе и информисања
за 2018. годину на подручју општине
Мркоњић Град

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду
Правобранилаштва Републике Српске
–сједиште замјеника Бања Лука за
2018. годину

1. Прихвата се Информација о
стању у области културе и информисања
за 2018. годину на подручју општине
Мркоњић Град.

1. Прихвата се Информација о раду
Правобранилаштва Републике Српске
–сједиште замјеника Бања Лука за 2018.
годину.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 57/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници, одржаној
дана 12.04.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду
Општинске борачке организације
Мркоњић Град за 2018. годину
1. Прихвата се Информација о раду
Општинске борачке организације Мркоњић Град за 2018. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 59/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 60/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
и 86. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници одржаној
дана 12.04.2019. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Комисије за избор
и именовање секретара Скупштине
општине Мркоњић Град
1. МИЛЕНА МАЛЕШЕВИЋ,
дипломирани правник из Мркоњић Града,
разрјешава се дужности члана Комисије за
избор и именовање секретара Скупштине
општине Мркоњић Град.
2. Разрјешење из претходне тачке
врши се због писмене оставке на мјесто
члана Комисије за избор и именовање
секретара Скупштине општине Мркоњић

12.04.2019.
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Град.
3. Ово рјешење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 61/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
и 86. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 23. сједници одржаној
дана 12.04.2019. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању
Комисије за избор и именовање
секретара Скупштине општине
Мркоњић Град
I
У Рјешењу о именовању Комисије за
избор и именовање секретара Скупштине
општине Мркоњић Град, број: 02-02229/17 од 01.03.2017. године, у тачки I
мијења се подтачка 4. и гласи:
„4. Предраг Лекић, члан“.
II
Ово Рјешење ступа на снагу наред н о г д а н а од д а н а о б ј а в љ и в а њ а у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 62/19.
Дана, 12.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 79, 80. и 81. Закона
о служ еницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(«Служ ени гласник Репу лике Српске»,
рој 97/16) и члана 66. Статута Општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 10/17),
начелник општине Мркоњић Град,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању
Комисије за спровођење Јавног
конкурса за попуну упражњених
руководећих радних мјеста
I
У Рјешењу о именовању Комисије за
спровођење Јавног конкурса за за попуну
упражњених руководећих радних мјеста,
број: 01-111-2/19 од 06.03.2019. године, у
тачки I подтачка 1. мијења се и гласи:
„1. Тијана Рађевић - Дрљача, предсједник.“.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће ити о јављено у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 01-111-3/19.
Дана, 26.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 99, Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 79/15) и члана 66. Статута општине
Мркоњић Град (,,Служ ени гласник
општине Мркоњић Град”, рој 10/17)
Начелник општине Мркоњић Град, дана
12.03.2019. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности за осло ађање
плаћања цијене услуге оравка у
вртићу
1. Даје се сагласност за осло ађање
плаћања цијене услуге оравка у
вртићу за дијете Милош (Слободан)
Божић.
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2.
Ово Рјешење ступа на снагу
даном доношења и иће о јављено у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 01-60-16/19.
Дана, 12.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој: 10/17 и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу уџета
општине Мркоњић Град за 2019. године
број: 02-022-152/18(„Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број:9/18) дана
12.03.2019. године Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава у
износу од 4.000,00 КМ
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- Са потрошачке јединице 99999999 Трезор општине Мркоњић Град,
позиција 372200 - Буџетска
резерва..................................4.000,00 КМ
- На потрошачку јединицу - 00670130
– Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности, на позицију 415214 – Текући грантови
вјерским организацијама......................
...................................................4.000,00 КМ
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтјевом Српској православној цркви, Епархија ихаћкопетровачка, Манастир Медна.
3. За реализацију овог Рјешења задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-13/19.
Дана, 12.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“ рој:
10/17 и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
уџета општине Мркоњић Град за 2019.
године број: 02-022-152/18(„Службени
гл а с н и к о п ш т и н е М р к о њ и ћ Г р а д “
број:9/18) дана 04.04.2019. године
Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
износу од 4.624,00 КМ

у

1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- Са потрошачке јединице 99999999 Трезор општине Мркоњић Град,
позиција 372200 - Буџетска
резерва..................................4.624,00 КМ
- На потрошачку јединицу - 00670130
– Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности, на
позицију 415214 – Текући грантови
вјерским организацијама.....................
...................................................4.624,00 КМ
2. Средства ће ити утрошена у складу са захтјевом за откуп земљишта
и за изградњу цркве и парохијског
дома у насељеном мјесту Брдо.
3. За реализацију овог Рјешења задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-15/19.
Дана, 04.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

12.04.2019.
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На основу члана 59. и члана 82.
Закона о локалној самоуправи („Служ ени
гласник Репу лике Српсле“ рој: 97/16) и
члана 66. и члана 87. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој: 10/17),
Начелник Општине, д о н о с и

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи

ЗАКЉУЧАК
о одобрењу испоруке воде

ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава

1. Мјештани који живе на подручју
општине на којима нема природних
извора нити изграђеног водовода,
одо рава се испорука воде на начин и под
условима:

1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности– позиција 415214- текући
грантови вјерским организацијама,
одо рава се исплата средстава, Српској
православној цркви, Епархија ихаћкопетровачка, Манастир Медна, у износу
4.000,00 КМ.

Прималац воде, одмах плаћа лагајни испоручиоца ( ЈКП“Парк“ или
„Ватрогасно друштво“ Мркоњић Град)
износ од 60, 00 КМ за једну цистерну воде,
а преостали дио ће Општина исплатити
испоручиоцу воде по испостављеној
фактури, са позиције -Остали текући
грантови непроф.су ј. мјесне заједнице.
Надлежни органи Општине ће
примаоцу воде издати потврду на којој ће
прималац воде својим потписом потврдити да је воду уредно примио. О издатим
потврдама ће се водити уредна евиденција.

2. Средства ће ити утрошена у складу са захтјевом.
3. Исплата одо рених средстава извршиће се на жиро рачун рој: 562-09981490865-06 код НЛБ Развојне банке ад
Бања Лука.
4. За спровођење овог Закључка задужује се начелник Одјељења за привреду и
финансије.

2. За спровођење овог Закључка задужује
се одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности.

Број: 01-532-104/19.
Дана, 12.03.2019. године

3. Закључак ступа на снагу даном доношења и иће о јављен у Служ еном
гласнику Општине.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи

Број: 01-337-4/19.
Дана, 12.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности– позиција 415214- текући

Страна 28, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

грантови вјерским организацијама,
одо рава се исплата средстава, Српској
православној црквеној општини
Мркоњић Град, у износу 4.624,00 КМ.
2. Средства ће ити утрошена за
откуп земљишта за изградњу цркве и
парохијског дома у насељеном мјесту
Брдо.
3. Исплата одо рених средстава извршиће се се на жиро рачун рој: 571-06000000188-57 код Комерцијалне банке ад
Бања Лука.
4. За спровођење овог Закључка задужује се начелник Одјељења за привреду и
финансије.
Број: 01-532-131/19.
Дана, 02.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.
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