Број: 7/21, 12.11.2021. године, језик српског народа

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

На основу члана 39. став (2) тачка 2.
и члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град број 10/17), а у вези са реализацијом
Акционог плана Владе Републике Српске
за осигурање одрживости здравственог
система Републике Српске (Закључак
Владе Републике Српске број 04/1-012-2823/19 од 28.03.2019. године) и
Закључком Владе Републике Српске број
04/1-012-2-3079/21 од 21.10.2021.
године, Скупштина општине Мркоњић
Град на својој 8. редовној сједници
одржаној дана 12.11.2021. године,
донијела је

систем пословања почев од 01. јануара
2022. године. Са овим датумом Дом
здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић
Град престаје да постоји као индивидуална пословна цјелина и постаје дио
јединственог трезорског система Републике Српске.
III
Одјељење за привреду и финансије
Општине Мркоњић Град дужно је да
заједно са надлежним министарствима и
одговарајућом службом ЈЗУ Дома здравља
примијени одговарајуће оперативне
процедуре и праксе прописане за
трезорски систем пословања. Припремне
активности у смислу претходног става, а
којима се обезбјеђује трезорски систем
пословања ове здравствене установе,
подразумијевају прилагођавање интерних аката, процедура и идентификовање
пракси, техничке припреме (отварање
рачуна посебних намјена у оквиру јединственог рачуна трезора, обавјештавање о
гашењу претходног рачуна, итд.), обуке за
трезорско пословање, усвајање нове
праксе планирања и јавних набавки и
генерално примјену прописа о о трезорском пословању.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“, а о
њеном извршењу стараће се начелник
општине.

ОДЛУКУ
о укључивању у трезорски систем
пословања ЈЗУ Дом здравља „Др Јован
Рашковић“ Мркоњић Град
I
Овом Одлуком ЈЗУ Дом здравља „Др
Јован Рашковић“ Мркоњић Град укључује
се у трезорски систем пословања и стиче
статус буџетског корисника у смислу
праћења намјенског коришћења одобрених буџетских средстава, те припреме и
објављивања одговарајућих извјештаја и
вођења регистра буџетског корисника.
II
Дом здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град укључује се у трезорски

Број: 02- 022- 173/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16, 36/19 и
61/21) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 8.
сједници, одржаној дана 12.11.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта Одлуке о
усвајању Ре аланса уџета
општине Мркоњић Град за
2021. годину
1. Прихвата се Нацрт Одлуке о
усвајању Ре аланса уџета општине
Мркоњић Град за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 174/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16, 36/19 и
61/21) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 8.
сједници, одржаној дана 12.11.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта Одлуке о
измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Мркоњић Град за 2021.
годину
1. Прихвата се Нацрт Одлуке о
измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Мркоњић Град за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 175/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 6, 7. и 8. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Репу лике Српске
(„Служ ени гласник Репу лике Српске“,
рој 41/03), члана 134. Закона о основном
васитању и о разовању („Служ ени
гласник Репу лике Српске“, рој: 44/17,
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 127.
Закона о средњем о разовању и васитању
(„Служ ени гласник Репу лике Српске“,
рој: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 5.
Правилника о раду и поступку из ора и
разрјешења чланова школског од ора
(„Служ ени гласник Репу лике Српске“,
рој 28/18), члана 5. Правилника о раду и
поступку из ору и разрјешења чланова
школског од ора ( „Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 37/19) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 8. сједници одржаној
дана 12.11.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума и
расписивању јавног конкурса за из ор
и именовање чланова школских
од ора из реда представника локалне
заједнице у основним и средњим
школама на подручју општине
Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми, услови и поступак за из ор и
именовање чланова школских од ора, из
реда представника локалне заједнице, у
сљедећим основним и средњим школама
на подручју општине Мркоњић Град:
1. ОШ „Петар Кочић“ Мркоњић
Град,
2. ОШ „Иван Горан Ковачић“
Мркоњић Град,
3. ОШ „Вук Караџић“ Бараћи,
4. ОШ „Бранко Ћопић“ Бјелајце,
5. ЈУ Гимназија Мркоњић Град,
6. ЈУ Машинска школа Мркоњић
Град.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за из ор
и именовање чланова школских од ора из

12.11.2021.

претходног члана.
Члан 3.
Општи и посе ни услови за из ор
чланова школских од ора су:
А) Општи услови за чланове школских
од ора из члана 1. ове Одлуке су:
1. да су држављани Репу лике
Српске, односно БиХ;
2. да су старији од 18 година;
3. да нису отпуштени из државне
служ е на ило којем нивоу у
БиХ ( ило да на нивоу државе
или ентитета), као резултат
дисциплинске мјере на ило
којем нивоу власти у Репу лици
Српској у периоду од три године
прије дана о јављивања упражњене позиције;
4. да нису осуђивани за кривично
д ј е л о н а б е з ус л о в н у к а з н у
затвора од најмање шест мјесеци
или за кажњива дјела која их
чине неподобним за обављање
послова на упражњеним позицијама;
5. да се против кандидата не води
кривични поступак;
6. да не служе казну изречену од
стране Међународног суда за
ившу Југославију и да нису под
оптужницом тога суда, а да се
нису повиновали налогу да се
појави пред Судом (члан IX тачка
1. Устава БиХ).
Б) Посе ни услови за чланове
школских од ора из члана 1. Ове Одлуке
су:
1. да имају пре ивалиште на подручју општине Мркоњић Град;
2. да имају најмање завршену
средњу стручну спрему;
3. да познају послова које о авља
школски од ор.
Члан 4.
Чланови школског од ора не могу
ити лица која у истој школи обављају
послове:
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1. директора,
2. помоћника директора,
3. секретара,
4. рачуновође,
5. лица која су у род инској вези до
трећег кољена са ило којим чланом
школског од ора, директором, помоћником директора, секретаром или
рачуновођом школе у којој се школски
од ор ира,
6. лица запослена у школи, као ни
родитељи дјеце која похађају школу у којој
се ира члан школског од ора и
7. лица чији и из ор ио у
супротности са Законом о спречавању
суко а интереса у органима власти
Репу лике Српске („Служ ени гласник РС“
рој: 73/08 и 52/14).
Члан 5.
Јавни конкурс ће ити о јављен у
„Служ еном гласнику Репу лике Српске“
и у Дневном листу „Глас Српске“, као и на
WEB страници Општине Мркоњић Град.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана од дана последњег
о јављивања у једном од претходно
наведених гласила.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 176/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 8. сједници, одржаној
дана 12.11.2021. године, донијела је

Страна 4, број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
конкурсне процедуреза избор и
именовање чланова школских одбора
из реда представника локалне
заједнице у основним и средњим
школама на подручју општине
Мркоњић Град

Мркоњић Град, на 8. сједници одржаној
дана 12.11.2021. године, д о н и ј е л а ј е

I У састав Комисије за спровођење
конкурсне процедуре за избор и именовање чланова школских одбора из реда
представника локалне заједнице у
основним и средњим школама на подручју
општине Мркоњић Град, именују се:

Члан 1.
У Одлуци о одређивању новчане
накнаде одборницима Скупштине општине Мркоњић Град и члановима радних
тијела Скупштине број: 02-022-153/21 од
27.08.2021. године („Службени гласник
општине Мркоњић Град, број: 5/21), члан
4. брише се.

1.
2.
3.
4.
5.

Сњежана Ћусо, предсједник,
Дамир Сладојевић, члан,
Весна Ћутић, члан,
Божана Марчета, члан, и
Зоран Анђелић, члан.

II Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да спроведе поступак за избор
и именовање чланова школских одбора из
реда представника локалне заједнице у
основним и средњим школама на подручју
општине Мркоњић Град, укључујући
прегледање приспјелих пријава на јавни
конкурс, разматрање пријава и обављање
интервјуа са кандидатима који исуњавају
услове за избор и остале активности у
складу са позитивним правним прописима.
III Ово рјешење ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 177/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 41. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и
61/21), члана 36. став (2) тачка 2) Статута
општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број
10/17) и члана 21. став (3) Пословника о
раду Скупштине општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 1/18), Скупштина општине

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о одређивању
новчане накнаде одборницима
Скупштине општине Мркоњић Град и
члановима радних тијела Скупштине

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 178/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16, 36/19 и
61/21) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 8.
сједници, одржаној дана 12.11.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду
основних школа на подручју
општине Мркоњић Град у школској
2020/2021. години
1. Прихвата се Информација о раду
основних школа на подручју општине
Мркоњић Град у школској 2020/2021.
години.
2. Овај закључак ступа на снагу
осмог дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 179/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

12.11.2021.
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На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16, 36/19 и
61/21) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 8.
сједници, одржаној дана 12.11.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду ЈУ
Гимназија Мркоњић Град у школској
2020/2021. години
1. Прихвата се Информација о раду
ЈУ Гимназија Мркоњић Град у школској
2020/2021. години.
2. Овај закључак ступа на снагу
осмог дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 180/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16, 36/19 и
61/21) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 8.
сједници, одржаној дана 12.11.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду ЈУ
Машинска школа Мркоњић Град у
школској 2020/2021. години
1. Прихвата се Информација о раду
ЈУ Машинска школа Мркоњић Град у
школској 2020/2021. години.
2. Овај закључак ступа на снагу
осмог дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 181/21.
Дана, 12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 47. Закона о
уређењу простора и грађењу (Службени
гласник Републике Српске, број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 66. и 87.
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, бр. 10/17), Начелник општине
Мркоњић Град, на приједлог Одјељења за
просторно планирање и комуналне
послове општине Мркоњић Град, дана
26.10.2021. године, донио је
О Д Л У К У
о утврђивању Нацрта Регулационог
плана Резервисане површине за
будући развој у обухвату Зонинг плана
подручја посебне намјене туристичко
–рекреативног центра ''Балкана'' у
Мркоњић Граду
I
Утврђује се Нацрт Регулационог
плана Резервисане површине за будући
развој у обухвату Зонинг плана подручја
посебне намјене туристичко – рекреативног центра ''Балкана'' у Мркоњић
Граду,(у дањем тексту План 2).
II
Ела орат Плана 2 састоји се од
текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана 2 садржи:
А. УВОДНИ ДИО
Б . А Н А Л И З А И О Ц Ј Е Н А С ТА Њ А О Р ГА НИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА
ПРОСТОРА
В. ПРОБЛЕМИ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊЕ ПРОСТОРА
Г. П Л А Н О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е , У Р Е Ђ Е Њ А И
КОРИШЋЕЊЕ ПЛАНА

Графички дио Плана 2 садржи сљедеће
карте:
1.1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА АЖУРИРАНОМ
ПАРЦЕЛАЦИЈОМ
Р= 1:1000
1 . 2 . П О С Т О Ј Е Ћ Е С ТА Њ Е - Н А М Ј Е Н А
Р= 1:1000

Страна 6, број 7
1.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ФИЗИЧКА СТРУКТУРА (БОНИТЕТ)
Р= 1:1000
1.4. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ
Р =1:1000
1.5. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА Р= 1:1000
2. ИЗВОД ИЗ ЗОНИНГ ПЛАНА ''БАЛКАНА''
Р=1:1000
3 . И Н Ж Е Њ Е Р С КО Г Е ОЛ О Ш К А К А Р ТА
Р=1:1000
4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Р=1:1000
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ
Р=1:1000
6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-хидротехника
Р=1:1000
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-електротехника и телекомуникацијe Р=1:1000
8. СИНТЕНЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р=1:1000
9. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИ И РЕГУЛАЦИОНИХ
ЛИНИЈА
Р=1:1000
10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р=1:1000
1 1 . П Л А Н У К Л А Њ А Њ А П О С ТО Ј Е Ћ И Х
ОБЈЕКАТА
Р=1:1000

III
Ела орат Плана 2, израђен је у
„ПРОЈЕКТ''-у, а.д. Бањалука, у окто ру
2021.године, и чини саставни дио ове
Одлуке.
Ела орат из претходног става овог члана
налази се у прилогу Одлуке из тачке I .
IV
Ела орат Плана 2 је документ
просторног уређења на основу којег се
разрађују и дефинишу услови за пројектовање и грађење објеката, односно на
основу којих се простор непосредно
приводи планираној намјени.
V
Нацрт Плана 2 се излаже на јавни
увид код општинског органа управе
надлежног за послове просторног
уређења, као носиоца припреме и
„ПРОЈЕКТ''-у а.д. Бањалука као носиоца
израде у трајању од 30 дана и то у периоду
од 04.11.2021. до 04.12.2021. године.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке V.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

VII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и иће о јављивања у
“Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град”.
Број: 01-022-102/21.
Дана, 26.10.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 47. Закона о
уређењу простора и грађењу (Службени
гласник Републике Српске, број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 66. и 87.
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, бр. 10/17), Начелник општине
Мркоњић Град, на приједлог Одјељења за
просторно планирање и комуналне
послове општине Мркоњић Град, дана
26.10.2021. године, донио је
О Д Л У К У
о утврђивању Нацрта Регулационог
плана Викенд зона у обухвату Зонинг
плана подручја посебне намјене
туристичко –рекреативног центра
''Балкана'' у Мркоњић Граду
I
Утврђује се Нацрт Регулационог
плана Викенд зона у обухвату Зонинг
плана подручја посебне намјене туристичко –рекреативног центра ''Балкана'' у
Мркоњић Граду,(у дањем тексту План 3).
II
Ела орат Плана 3 састоји се од
текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана 3 садржи:
А. УВОДНИ ДИО
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗ А Ц И Ј Е , У Р Е Ђ Е Њ А И КО Р И Ш Т Е Њ А
ПРОСТОРА
В. ПРОБЛЕМИ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊЕ
ПРОСТОРА
Г. П Л А Н О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е , У Р Е Ђ Е Њ А И
КОРИШЋЕЊЕ ПЛАНА

12.11.2021.

Графички дио Плана 2 садржи сљедеће
карте:
1.1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА АЖУРИРАНОМ
ПАРЦЕЛАЦИЈОМ
Р= 1:1000
1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ-НАМЈЕНА Р= 1:1000
1.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ФИЗИЧКА СТРУКТУРА (БОНИТЕТ)
Р= 1:1000
1.4. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ
Р =1:1000
1.5. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА Р= 1:1000
2. ИЗВОД ИЗ ЗОНИНГ ПЛАНА ''БАЛКАНА''
Р=1:1000
3 . И Н Ж Е Њ Е Р С КО Г Е ОЛ О Ш К А К А Р ТА
Р=1:1000
4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Р=1:1000
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ
Р=1:1000
6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-хидротехника
Р=1:1000
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-електротехника и телекомуникацијe Р=1:1000
8. СИНТЕНЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р=1:1000
9. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИ И РЕГУЛАЦИОНИХ
ЛИНИЈА
Р=1:1000
10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р=1:1000
11.ПЛАН УКЛАЊАЊА ПОСТОЈЕЋИХ
ОБЈЕКАТА
Р=1:1000

III
Ела орат Плана 3, израђен је у
„ПРОЈЕКТ''-у, а.д. Бањалука, у окто ру
2021.године, и чини саставни дио ове
Одлуке.
Ела орат из претходног става овог члана
налази се у прилогу Одлуке из тачке I .
IV
Ела орат Плана 3 је документ
просторног уређења на основу којег се
разрађују и дефинишу услови за
пројектовање и грађење објеката,
односно на основу којих се простор
непосредно приводи планираној намјени.
V
Нацрт Плана 3 се излаже на јавни
увид код општинског органа управе
надлежног за послове просторног
уређења, као носиоца припреме и
„ПРОЈЕКТ''-у а.д. Бањалука као носиоца
израде у трајању од 30 дана и то у периоду

Број 7 Страна 7

од 04.11.2021. до 04.12.2021. године.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке V.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и иће о јављивања у
“Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град”.
Број: 01-022-102/21.
Дана, 26.10.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 47. Закона о
уређењу простора и грађењу (Службени
гласник Републике Српске, број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 66. и 87.
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, бр.10/17), Начелник општине
Мркоњић Град, на приједлог Одјељења за
просторно планирање и комуналне
послове општине Мркоњић Град, дана
26.10.2021. године, донио је
О Д Л У К У
о утврђивању Нацрта Регулационог
плана Резервисане површине за етно
село и бунгалове у обухвату Зонинг
плана подручја посебне намјене
туристичко –рекреативног центра
''Балкана'' у Мркоњић Граду
I
Утврђује се Нацрт Регулационог
плана Резервисане површине за етно село
и бунгалове у обухвату Зонинг плана
подручја посебне намјене туристичко
–рекреативног центра ''Балкана'' у
Мркоњић Граду,(у дањем тексту План 1).
II
Ела орат Плана 1 састоји се од
текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана 1 садржи:
А. УВОДНИ ДИО

Страна 8, број 7
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗ А Ц И Ј Е , У Р Е Ђ Е Њ А И КО Р И Ш Т Е Њ А
ПРОСТОРА
В. ПРОБЛЕМИ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е , У Р Е Ђ Е Њ А И
КОРИШТЕЊЕ ПРОСТОРА
Г. П Л А Н О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е , У Р Е Ђ Е Њ А И
КОРИШЋЕЊЕ ПЛАНА

Графички дио Плана 1 садржи сљедеће
карте:
1.1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА АЖУРИРАНОМ
ПАРЦЕЛАЦИЈОМ
Р= 1:1000
1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ-НАМЈЕНА Р=
1:1000
1.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ФИЗИЧКА СТРУКТУРА (БОНИТЕТ)
Р= 1:1000
1.4. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ
Р =1:1000
1 . 5 . А Н А Л И З А И О Ц Ј Е Н А С ТА Њ А
Р= 1:1000
2. ИЗВОД ИЗ ЗОНИНГ ПЛАНА ''БАЛКАНА''
Р=1:1000
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКА КАРТА
Р=1:1000
4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Р=1:1000
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ
Р=1:1000
6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-хидротехника
Р=1:1000
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-електротехника и телекомуникације Р=1:1000
8. СИНТЕНЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р=1:1000
9. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИ И РЕГУЛАЦИОНИХ
ЛИНИЈА
Р=1:1000
10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р=1:1000
1 1 . П Л А Н У К Л А Њ А Њ А П О С ТО Ј Е Ћ И Х
ОБЈЕКАТА
Р=1:1000

III
Ела орат Плана 1, израђен је у
„ПРОЈЕКТ'' а.д. Бањалука, у окто ру
2021.године, и чини саставни дио ове
Одлуке.
Ела орат из претходног става овог члана
налази се у прилогу Одлуке из тачке I .
IV
Ела орат Плана 1 је документ
просторног уређења на основу којег се
разрађују и дефинишу услови за
пројектовање и грађење објеката,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

односно на основу којих се простор
непосредно приводи планираној намјени.
V
Нацрт Плана се излаже на јавни
увид код општинског органа управе
надлежног за послове просторног
уређења, као носиоца припреме и
„ПРОЈЕКТ''-у а.д. Бањалука као носиоца
израде у трајању од 30 дана и то у периоду
од 04.11.2021. до 04.12.2021. године.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке V.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и иће о јављивања у
“Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град”.
Број: 01-022-102/21.
Дана, 26.10.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 79. 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, д о н о с
и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
Јавног конкурса за попуну
упражњеног радног мјеста
служ еника у Општинској управи
Општине Мркоњић Град
I - У састав Комисије за спровођење
Јавног конкурса за попуну упражњеног
радног мјеста служ еника у Општинској
управи Општине Мркоњић Град, број: 01120-44/21, од 08.10.2021. године, који је
о ј а в љ е н у « С л у ж е н о м гл а с н и к у
Репу лике Српске», рој 92/21, дана
14.10.2021. године и у дневним новинама
«Глас Српске» дана 13.10.2021. године,
именују се:

12.11.2021.

Број 7 Страна 9

1. Предраг Лекић, предсједник,
2. Данијел Љу оја, члан,
3. Сло одан Рајковић, члан,
4. Зоран Анђелић, члан и
5. Тамара Чулић, члан.
II - Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да спроведе поступак пријема
службеника у Општинску управу
Општине Мркоњић Град - Самосталног
стручног сарадника у писарници за
ур анистичко-грађевинске послове, који
подразумијева контролу испуњавања
услова јавног конкурса и улазни интервју
са кандидатима који испуњавају услове
јавног конкурса, те остале радње у
поступку, у складу са позитивним правним прописима.
III - Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а исто ће ити о јављено у «Служ еном гласнику општине
Мркоњић Град».
Број: 01-120-44/21.
Дана, 01.11.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 59. и 83. став (3)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16,
36/19 и 61/21) и члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“, рој:
10/17), Начелник општине Мркоњић
Град, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
поступка рјешавања стамбеног
питања младих брачних парова по
претходно расписаном јавном позиву

I Именује се Комисија за спровођење
поступка рјешавања стамбеног питања
младих брачних парова пријављених по
претходно расписаном јавном позиву
број: 01-372-4/21 од 04.08.2021. године, у
саставу:
1. Стевица Еремија, предсједник,
2. Сло одан Рајковић, члан,

3. Здравка Кудра, члан,
4. Јелена Пена, члан и
5. Весна Костић, члан.
II Задатак Комисије из претходне
тачке овог рјешења је да, у најкраћем
р а з у м н о м р о к у, п р и д р ж а в а јућ и с е
позитивних законских прописа и
проводећи неопходну скупштинску
п р о ц е д у р у, п р е д л о ж и н а д л е ж н и м
органима одговарајуће нормативне акте
којима ће се одредити општи и посе ни
услови за утврђивање роја одова и ранглисте подносиоца захтјева по јавном
позиву од 04.08.2021. године, сачинити и
о јавити ранг листу, те предложити
одлуку о начину и условима јавне продаје
грађевинске парцеле у својини Општине
Мркоњић Град и из ора инвеститора за
изградњу о јекта зграде за младе рачне
парове у Мркоњић Граду, као и о ављање
свих неопходних процедура и послова све
до коначне реализације Пројекта зграде
за младе рачне парове у Мркоњић Граду,
односно рјешавања стам еног питања
младих рачних парова под повољнијим
условима.
III Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и иће о јављено у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град.
Број: 01-372-7/21.
Дана, 04.11.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и
98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној
с а м о у п р а в и ( „ С л у ж б е н и гл а с н и к
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и
61/21), члана 11. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у
области заштите и спасавања општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 1/15) и
члана 66. и 87. Статута општине Мркоњић
Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број 10/17), а у вези са

Страна 10, број 7

З а к љу ч ко м о с п р о в о ђ е њу м ј е р а з а
реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) у
Републици Српској, број: 102-1/21 од
01.11.2021. године, на пријед лог
Општинског штаба за ванвредне
ситуације, Начелник општине д о н о с и
НАРЕДБУ
1. У циљу провођења ванредних мјера
за спречавање и сузбијање заразних
болести, те заштите и спасавања
становништва:
Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године,
забрањују се:
- сва јавна окупљања у групама
већим од 120 лица,
- сва приватна окупљања која се не
одржавају на јавном мјесту у
групама већим од 70 лица.
2. Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године
ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 24:00 часа:
- свим врстама угоститељских
објеката за исхрану и пиће без
обзира да ли послују самостално
или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне
станице, објекти за смјештај и
др.),
- спортским кладионицама.
3. Изузетно од тачке 2. алинеје 1. од
01.11.2021. до 15.11.2021. године, у
периоду од 06:00 до 02:00 часа
наредног дана, дозвољава се рад
ноћним клубовима.
4. Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године
у периоду од 06:00 до 03:00 часа
наредног дана, а изузетно од тачке
1. алинеја 1) овог закључка, дозвољава се организација културних и
традиционалних манифестација и
фестивала на отвореном.
5. Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године,
а изузетно од тачке 1. алинеја 1)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

о в о г з а к љу ч к а , д о з в о љ а в а с е
одржавање такмичарских активности спортских организација и
спортиста уз присуство публике.
6. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, односно
активности, дужни су организовати рад уз строго поштовање
мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
7. Обавезује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове
наредбе обезбиједе поштовање
исте од стране напријед наведених
субјеката.
8. Налаже се контролним органима из
тачке 7. ове наредбе да се непоштовање ових мјера кажњава у
ск ладу са Законом о заштити
становништва од заразних болести.
9. Ова наредба ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
10. Ступањем на снагу ове наредбе
престаје да важи наредба начелника општине број: 01-81-52/21 од
12.10.2021. године.
Број: 01-81-53/21.
Дана, 01.11.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.
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