Број: 3/21, 14.05.2021. 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 4)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 4.
сједници одржаној дана 14.05.2021.
године, д о н о с и

за покриће дефицита из претходних
периода.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед прихода, примитака,
расхода, издатака, прихода и расхода
обрачунског каректера, средстава и
извора средстава,потраживања и обавеза.

ОДЛУКУ
о усвајању Завршног рачуна буџета
општинеМркоњић Град
за 2020. годину

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Члан 1.
Усваја се Завршни рачун буџета
општине Мркоњић Град за 2020. годину,
који садржи:
Укупно приходи, примици, грантови
11.280.464,00 KM
Расходи за одређене намјене
10.748.691,00 KM
Отплата домаћег задуживања
393.852,00 КМ
Укупни расходи
11.142.543,00 KM
П р и ход и о б р ач у н с ко г к а р a к те р а
118.448,00 КМ
Ра с ход и о б р ач у н с ко г к а р е к т е р а
2.676.485,00 КМ
Члан 2.
Остварени суфицит у 2020. години је
137.921,00 КМ. Суфицит ће бити утрошен

Број: 02- 022- 85/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 73. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
р ач у н о в од с т в е н и м п р о ц ј е н а м а з а
буџетске кориснике у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 115/17 и 118/18) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број:
10/17), Скупштина општине Мркоњић
Град на 4. сједници одржаној дана
14.05.2021. годинe, донијела је
ОДЛУКУ
о отпису потраживања општине
Мркоњић Град у 2020. години
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Члан 1.
Отписују се ниже наведена потраживања и иста се преносе на спорна
потраживања:
Потраживање за грађевинско земљиште
за пословни простор
511,08 КМ
Потраживања за грађевинско земљиште
за шупе
5.541,24 КМ
Потраживања за грађевинско земљиште
за гараже
2.156,68 КМ
Потраживања закупа за пословни простор
9.900,00 КМ
Потраживања за комуналну накнаду
11.477,30 КМ
УКУПНО
29.586,30 КМ
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 87/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 195. Закона о
водама («Службени гласник Репулике
Српске» број: 50/06, 92/09, 121/12 и
74/17), члана 39. 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
Репулике Српске», број: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници одржаној
дана, 14.05.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утрошку новчаних средстава са
посебног рачуна водних накнада у
2021. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се питања:
- утрошка средстава прикупљених од
посебних водних накнада у 2021. години
на посебном рачуну за воде oпштине
Мркоњић Град,
- утрошка неутрошених средства на посебном рачуну за воде Општине Мркоњић
Град до 31.12.2020. године,
- пројеката за које ће та средства бити

кориштена и
- питања вршења надзора над примјеном
ове Одлуке.
Члан 2.
Посебне водне накнаде су јавни
приходи који се распоређују у складу са
Законом на начин да 30% износа тих
накнада припада буџету општина и воде
се на посебном рачуну као намјенска
средства.
Члан 3.
Планирана средства у буџету општине од водних накнада у 2021. години
и з н о с е 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 К М . Н еу т р о ш е н а
средства на посебном рачуну за воде са
31.12.2020. године износе 65.650,54 КМ.
Ук у п н а с р е д с т в а р а с п о л о ж и в а н а
посебном рачуну водних накнада у 2021.
години износиће 235.650,54 КМ.
Члан 4.
Средства са посеног рачуна водних
накнада утрошиће се за сљедеће пројекте:
- „Реконструкција водоводне мреже у
улици Васе Пелагића“ – 30.053,64 КМ
- „Изгр адња канализације за Брдо
–Балкана“ – 20.000,00 КМ,
- „Реконструкција водовода у Бараћима
(Сокочница)“ –80.000,00 КМ,
- „Реконструкција водоводне мреже у
насељу Подоругла“ – 80.000,00 КМ
- „Изградња водовода у селу Оћуне
(Стојановићи)“ – 15.000,00 КМ.
- „Израда пројектне документације за
регулацију корита Црне Ријеке кроз
насељена мјеста Бјелајце и Старо Село. –
10.596,90 КМ,
У случају указаних потреба, могућа
је прерасподјела средстава из претходног
става овог члана, а у оквиру планираних
пројеката.
Члан 5.
Задужује се Начелник општине
Мркоњић Град да у складу са Законом о
јавним набавкама и другим подзаконским
актима и актима општинe Мркоњић Град
проводе поступак јавне набавке у циљу
реализације пројекта из члана 4. ове

14.05.2021.
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Одлуке.
Обавезује се Начелник општине
Мркоњић Град да до краја првог квартала
2022. године у форми информације
обавијести Скупштину општине и
Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Репулике Српске о
реализацији ове одлуке.
Члан 6.
Инспекцијски надзор над извршењем ове Одлуке вршиће републичка
водна инспекција цијенећи надлежности
издавања водопривредних аката.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у «Служеном
гласнику општине Мркоњић Град».
Број: 02- 022- 88/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 40. Закона о
уређењу простора и грађења ("Службени
гласник Републике Српске" број: 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2
тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске"
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град ( „Службени
гласник општине Мркоњић Град", број
10/17), Скупштина општине Мркоњић
Град, на 4. сједници одржаној дана
14.05.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о приступању
изради регулационих планова у
обухвату Зонинг плана подручја
посебне намјене туристичко –
рекреативног центра „Балкана“
у Мркоњић Граду
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради
регулационих планова у обухвату Зонинг
плана подручја посебне намјене
туристичко – рекреативног центра
„Балкана“ у Мркоњић Граду („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број:

2/21) члан 2. став 1 мијења се и гласи:
„ Планом ће бити обухваћен простор у
површини око 37,74 ha“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 89/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 43. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске" број: 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2
тачка 2 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 4. сједници одржаној дана
14.05.2021. године донијела је
ОДЛУКУ
о именовању чланова Савјета за
праћење поступка израде
регулационих планова у обухвату
Зонинг плана подручја посебне
намјене туристичко – рекреативног
центра „Балкана“ у Мркоњић Граду
I
Именују се чланови Савјета за
праћење поступка израде регулационих
планова у обухвату Зонинг плана
подручја посебне намјене туристичко –
рекреативног центра
„Балкана“ у
Мркоњић Граду у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Слободан Рајковић, предсједник
Здравка Кудра, замјеник предсједника
Дамир Сладојевић, члан
Ратко Ђуза, члан
Младен Бошкан, члан
Јелена Пена , члан
Немања Калаба, члан
Душко Цвијић, члан
Драган Келеч, члан
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II
Задаци чланова Савјета су да прате
израду докумената просторног уређења,
вођење јавне расправе и заузимају
стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја
т е р и т о р и ј а л н е ј е д и н и ц е , од н о с н о
подручја за које се документи доносе, да
заузимају стручне ставове у погледу
рационалности и квалитета предложених
п л а н с к и х р ј е ш е њ а , ус а гл а ш е н о с т и
докумената са документима просторног
уређења, који представљају основу за
њихову израду, као и усаглашеност
докумената са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу и другим
прописима заснованим на закону.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 90/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 43. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске" број: 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19), члана 19. и 39.
Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град ( „Службени
гласник општине Мркоњић Град", број
10/17), Скупштина општине Мркоњић
Град на 4. сједници одржаној дана
14.05.2021. године донијела је
ОДЛУКУ
о именовању чланова Савјета за
праћење поступка израде
измјене Регулационог плана Пословна
зона „ Кула-Рудићи“ Мркоњић Град
I
Именују се чланови Савјета за
праћење поступка израде измјене дијела
Регулационог плана Пословне зоне КулаРудићи у саставу:
1. Слободан Рајковић, предсједник

2. Здравка Кудра, замјеник предсједника
3. Стевица Еремија, члан
4. Дамир Сладојевић, члан
5. Ратко Ђуза, члан
6. Младен Бошкан, члан
7. Јелена Пена, члан
8. Немања Калаба, члан
9. Душко Цвијић, члан
10. Драган Келач, члан
11. Владимир Обрадовић, члан
II
Задаци чланова Савјета су да прате
израду документа просторног уређења,
воде јавне расправе и заузимају стручне
ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне
јединице, односно подручја за које се
документ доноси, заузимају стручне
ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености документа са
документима просторног уређења, који
представљају основу за његову израду,
к а о и ус а гл а ш е н о с т д о к у м е н т а с а
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу и другим прописима заснованим
на закону.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 91/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 75. Закона о
водама (Сл. гласник РС бр. 50/06, 92/09,
121/12 и 74/17), а у складу са чланом 12. и
14. Правилника о мјерама заштите,
н ач и н у од р е ђ и в а њ а , од р ж а в а њ а и
обиљежавања зона санитарне заштите,
подручја на којима се налазе изворишта,
као и водних објеката и вода намјењених
људској употреби (Сл. гласник РС бр.
76/16) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град (Сл. гласник општине
М р ко њ и ћ Гр а д 1 0 / 1 7 ) , С к у п ш т и н а
општине Мркоњић Град на својој 4.
сједници, одржаној дана 14.05.2021.
године, д о н о с и

14.05.2021.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗОНА
САНИТAРНЕ ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ
ИЗВОРИШТА ”ЗЕЛЕНКОВАЦ”
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Број 3 Страна 5

заштите и заштитних мјера врши се у
циљу заштите вода изворишта од свих
видова загађења и штетних утицаја који
могу неповољно дјеловати на хигијенску
исправност воде за пиће или квантитативне карактеристике изворишта.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се Програм
зона санитарне заштите изворишта воде
за пиће „Зеленковац“ са којег се врши
снабдјевање водом за пиће потрошача на
подручју општине Мркоњић Град, те се
утврђују зоне санитарне заштите
изворишта, величина и границе зона и
појасева санитарне заштите, мјере и
режим заштите, надзор над спровођењем
ове одлуке, казнене одредбе и друга
питања од интереса за спровођење
санитарне заштите изворишта.
Саставни дио ове Одлуке је Програм зона
санитарне заштите јавног изворишта
„Зеленковац“ израђен од стране „Ибисинжењеринг“ д.о.о. Бања Лука., март 2021.
године.
Члан 2.
Извориште воде за пиће „Зеленковац“ (у даљем тексту: Извор-иште) је
лоцирано на подручју општине Мркоњић
Гр а д , т ач н и ј е у м ј е с н о ј з а ј е д н и ц и
Подрашница, подно планине Лисине, на
око 15 км југозападно од центра општине
Мркоњић Град.
Члан 3.
Заштита изворишта врши се успостављањем и одржавањем зона санитарне
заштите и заштитних мјера, које су
утврђене овом Одлуком, а у складу са
Правилником о мјерама заштите, начину
одређивања, одржавања и обиљежавања
зона санитарне заштите подручја на коме
се налази извориште као и водни објекти
и вода намијењени људској употреби („Сл.
гласник РС“ број 76/16), локалним
условима, те на основу досад проведених
истражних радова и стручног Елабората.
Члан 4.
Утврђивање зона санитарне

Члан 5.
Урбанистичко уређење простора,
грађење, привредне, пољопривредне и
друге дјелатности могу се вршити само на
начин и у мјери који су утврђени овом
Одлуком.
Привредна друштва, општински
органи управе, друга правна лица и
грађани дужни су придржавати се
одредби ове Одлуке и примјењивати
прописане мјере заштите.
I I З О Н Е С А Н И ТА Р Н Е З А Ш Т И Т Е И
ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ
Члан 6.
У складу са Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС“ бр.
71/12), извориште “Зеленковац“
представља извориште подземних вода у
издани са карстно-пукотинским типом
порозности. Према Правилнику о мјерама
заштите, начину одређивања, одржавања
и обиљежавања зона санитарне заштите,
подручја на којем се налази извориште,
као и водних објеката и вода намијењених
људској употреби, за извориште се
утврђују три зоне санитарне заштите и то:
1. Зона непосредне заштите,
2. Зона уже заштите,
3. Зона шире заштите
ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 7.
П од ру ч ј е о в е з а ш т и т н е з о н е
обухвата простор око водозахватних
објеката, којом се водозахватни објекти
штите од случајног или намјерног
загађења или оштећења.
Парцела на којој се налази зона
непосредне заштите је дио парцеле к.о.
Подрашница 1 бр. 1616 (на основу новог,
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неважећег премјера) тј. парцела број
62/17-1 К.о. Подрашница (на основу
старог, важећег премјера).
Члан 8.
Подручје зоне непосредне заштите,
према подацима јавног регистра непокретности, је у власништву Републике
Српске.
Надлежни орган општине ће
покренути поступак да се подручје зоне
непосредне заштите пренесе у власништво општине Мркоњић Град, а
управљање и одржавање овог подручја на
КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град.
Члан 9.
На подручју зоне непосредне
заштите извориште “Зеленковац“ налазе
се сљедећи објекти и припадајућа опрема:
• Каптажни објекат
• Дио транспортног цјевовода
• Унутрашњи приступни пут
Поред објеката из претходног става
овог члана, на подручју зоне непосредне
заштите изворишта “Зеленковац” могу се,
уз примјену прописаних мјера заштите,
градити или налазити и други водопривредни објекти, као што су водозахватни
објекти, резервоари, пумпне станице,
трафо-станице, административни објекти, прилазни и унутрашњи путеви и
други објекти који су неопходни за рад
система водоснабдијевања.
Члан 10.
Водопривредни и други објекти из
члана 9. ове Одлуке и њима припадајућа
опрема у власништву су општине Мркоњић Град.
КП “ПАРК“ АД – Мркоњић Град управља
водопривредним и другим објектима и
припадајућом опремом из претходног
става овог члана.
КП “ПАРК“ АД – Мркоњић Град надлежно
је за спровођење свих заштитних мјера
прописаних овом одлуком на подручју
зоне непосредне санитарне заштите.
КП “ПАРК“ АД – Мркоњић Град дужно је да
донесе мјере и поступке, као и унапријед
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одредити која ће дежурна служба са
именованим одговорним лицем предузећа бити надлежна за координацију и
спровођење активности санације у
случају хаварије.
Члан 11.
Подручје зоне непосредне заштите
мора бити заштићено од неовлаштеног
приступа оградом, као и другим потребним мјерама физичке заштите и
осигурања.
Ограда из претходног става овог члана
мора бити изведена на начин да спријечи
неовлаштени или насилни улазак на
подручје зоне непосредне заштите.
Члан 12.
КП “ПАРК“ АД – Мркоњић Град
дужно је на одговарајући начин
обиљежити зону непосредне заштите,
што нарочито укључује назив изворишта
и заштитне зоне, број дежурног телефона
за хитне случајеве и упозорење о забрани
неовлаштеног приступа.
Члан 13.
Приступ на подручје зоне непосредне заштите дозвољен је само овлаштеним особама, што укључује запосленике
КП “ПАРК“ АД – Мркоњић Град који стално
или повремено раде на објектима унутар
ове зоне и надлежним инспекцијским
органима у току вршења редовних или
ванредних контрола ове зоне, као и
другим лицима уз посебно одобрење КП
“ПАРК“ АД – Мркоњић Град.
Сва лица из претходног става овог
члана морају посједовати одговарајуће
пропуснице како би могла приступити
простору зоне непосредне заштите. Врсте
пропусница и услови њиховог издавања
утврђени су општим актима КП “ПАРК“ АД
– Мркоњић Град.
Члан 14.
Лица која стално или повремено раде на
објектима унутар зоне непосредне заштите морају бити подвргнута периодичним
љекарским прегледима, у складу са
одговарајућим прописима о санитарној
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заштити.

Изузетно од одредаба из става 1. овог
члана, дозвољено је провођење
канализације и других инсталација, које
служе за нормалан рад објеката за
водоснабдијевање, у ком случају је
одговарајућим пројектним и извођачким
рјешењима потребно осигурати да те
инсталације не могу директно угрозити
извориште.

Члан 15.
На подручју зоне непосредне
заштите изворишта, забрањују се све
активности које нису у директној вези са
нормалним радом и одржавањем
водозахватних објеката. Активности које
се проводе у циљу нормалног рада и
одржавања водозахватних објеката не
смију штетно дјеловати на извориште.
Изузетно од одредаба става 1. овог
члана, КП “ПАРК“ АД – Мркоњић Град
дужно је да земљиште у зони непосредне
заштите засије травом и растињем
плитког и везаног корјења, при чему је
најстрожије забрањена употреба
природног или вјештачког ђубрива,
хемијских средстава за заштиту биља, као
и других агротехничких средстава.

ЗОНА УЖЕ ЗАШТИТЕ
Члан 16.
Ужа заштитне зона изворишта
”Зеленковац” захвата простор сљедећих
катастарских парцела:
Ужа зона санитарне заштите изворишта
‘'Зеленковац''

УЖА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
Нови премјер на основу авио снимка ФС
бр. 26 к.о. Подрашница 5 на којем су Важећи стари премјер
приказане зоне

Дио 1616

Члан 17.
На подручју уже заштитне зоне
изворишта “Зеленковац” забрањено је
извођење радова, изградња објеката и
обављање активности којима се могу
загадити воде до изворишта, а нарочито:
1. Извођење свих активности које
су у Зони шире заштите;
2. Изградња индустријских погона,
занатских радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинских супстанци,
осим мањих погона који не употребљавају
и не производе опасне и штетне материје;
3. Изградња путева, жељезничких
пруга, паркиралишта и резервоара било

Број катастарске парцеле
46/74; 46/79-1; 46/80-1; 46/81-1;
46/82-1; 46/83-1; 46/84-1; 46/85-1;
46/86-1; 46/87-1; 46/88-1; 46/79-2;
46/80-2; 46/81-2; 46/82-2; 46/83-2;
46/84-2; 46/85-2; 46/86-2; 46/87-2;
48/88-2.
Дио 62/17-1

К.О.

Подрашница

1279; 1280; 1281; дио 1283

К.О.

Подрашница 1

Број катастарске парцеле

које намјене, уколико се за ту дионицу не
добије водопривредна сагласност или
дозвола Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС;
4. Изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само
за објекте који су на том подручју;
5. Изградња рибњака што укључује
и рибњаке на отвореним водотоцима гдје
је директна веза површинских и подземних вода;
6. Изградња терена за камповање,
спортских терена, туристичких и стамбених објеката колективног становања;
7. Транспорт радиоактивних или
других за воду штетних и опасних супст-
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анци, без посебних најава и спровођења
мјера посебне пратње и заштите кроз та
подручја, и уз спровођење плана за
акцидентна загађивања;
8. Свако ускладиштење нафте и
нафт-них деривата;
9. Свака рударска и грађевинска
дјел-атност којом се оштећује заштитни
покров или омогућује отворено сакупљање воде;
10. Отварање шљунчара и пјешчаника, тресетишта, позајмишта глине,
засјека, каменолома, предузимање било
којих пољопривредних и шумарских
захвата којима би могла бити оштећена
активна зона тла или смањена дебљина
кровине, поспјешила или убрзала ерозију
тла, осим радњи које то спријечавају;
11. Постављање торова, осим
испаше;
12. Отворено уск ладиштење и
примје-на вјештачког ђубрива и других
пести-цида.
13. Логоровање и купање у површинским водама;
14. Прање возила, радних машина и
уређаја, као и замјена уља, резервних
дијелова и сл.;
15. Отварање нових гробља и укопавање на постојећим гробљима;
16. Површинско и дубинско минирање;
17. Употреба тла у пољопривредне
сврхе, осим ливада.
Члан 18.
На подручју уже заштитне зоне
изворишта, забрањују се све активности
које нису у директној вези са нормалним
радом и одржавањем водозахватних
објеката. Активности које се проводе у
циљу нормалног рада и одржавања
водозахватних објеката не смију штетно
дјеловати на извориште.
Изузетно од одредаба става 1. овог
члана, допуштају се сљедеће активности у
обиму који не утиче на квалитет подземне
воде на изворишту:
1. некомерцијални узгој траве, при
чему се дозвољава употреба природног и
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угрожава квалитет воде на изворишту;
2. провођење канализације и
других инсталација, које служе за нормалан рад објеката за водоснабдијевање, у
ком случају је одговарајућим пројектним
и извођачким рјешењима потребно
осигур-ати да те инсталације не могу
угрозити извориште;
3. кретање становништва без
ограничења и контролисане рекреативне
активности, што може укључити стазе за
шетњу, џогинг и вожњу бицикала,
паркове за шетњу и сједење и сл., при чему
није дозвољена изградња спортских и
рекреационих објеката;
4. одржавање постојећих објеката,
усмјерено на обезбјеђење правилног
функционисања постојећих објеката,
првенствено са аспекта прихвата и
одвођења отпадних вода, те уклањања
чврстог отпада, при чему није дозвољена
промјена намјене објеката.
ЗОНА ШИРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 19.
Простор шире зоне заштите изворишта “Зеленковац” захвата простор
сљедећих катастарских парцела:
Шира зона санитарне заштите изворишта
''Зеленковац“
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ШИРА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
Нови премјер на основу авио снимка ФС
б.р. 26 к.о. Подрашница 1 на којем су Важећи стари премјер
приказане зоне
К.О.

1282; дио 1283

1278
1277; 1276

дио 1286; дио 1287
1288; 1289;дио 1290
Дио 1613 (пут)
Дио 1297 (ријека)
Дио 1616

Подрашница 1

1263; 1264; 1265; 1266; 1267

Члан 20.
На подручју шире зоне заштите
изворишта забрањено је извођење
радова, изградња објеката и обављање
активности којима се могу загадити воде
до изворишта, а нарочито:
1. упуштање отпадних вода у тло
(септичке јаме по систему упојних
бунара);
2. изградња објеката базне индустрије који испуштају радиоактивне
или друге за воду штетне и опасне
материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори,
металопрер ађивачки погони,
хемијске фабрике и друго);
3. одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у подземље
радиоактивних супстанци;
4. одлагање, задржавање, увођења у
подземље, за воду опасних и штетних супстанци;
5. изградња цјевовода за течности
које су штетне и опасне за воду;
6. ускладиштење радиоактивних и
других за воду штетних и опасних
супстанци, осим ускладиштења
л о ж уљ а з а д о м а ћ и н с т в о и
погонског горива за пољопривредне машине, ако су спроведене

Број катастарске парцеле
46/74; 46/79-1; 46/80-1; 46/81-1;
46/82-1; 46/83-1; 46/84-1; 46/85-1;
46/86-1; 46/87-1; 46/88-1; 46/79-2;
46/80-2; 46/81-2; 46/82-2; 46/83-2;
46/84-2; 46/85-2; 46/86-2; 46/87-2;
48/88-2.
46/65; 46/67
46/58
46/56; 46/57; 46/68; 46/72; 46/76
са дијелом 14/126
46/77
49/118 са дијелом 17/72 и други
Дио 49/122
Дио 49/125
Дио 62/17-1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

К.О.

Подрашница

Број катастарске парцеле

најбоље доступне технике, као
сигур-носне мјере за изградњу,
довоз, пуњење, ускладиштење и
употребу;
изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне деривате,
радиоактивне и остале за воду
опасне и штетне материје;
извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни
гас, минералну воду, радиоактивне
материје и израда подземних
складишта;
отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних
з а тл о и в о д у , п е с т и ц и д а и
средстава за регулисање и раст
биља;
к о р и ш ћ е њ е от п а д н и х в од а у
пољопривреди, ук ључујући и
оборинске воде са саобраћајних
површина, те упуштање ових вода у
акумулацију или њене притоке;
изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских
погона, осим ако се отпадне воде из
њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом изван зоне
заштите;
изградња сточних, перадарских и
других фарми и товилишта;
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13. изградња полетно-слетних стаза у
ваздушном саобраћају;
14. изградња војних складишта и
сличних војних објеката;
15. изградња жељезничких и аутобуских станица и ауто-транспортних
терминала;
16. изградња уређаја за пречишћавање
отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа;
17. изградња нових гробаља и проширење постојећих (хуманих и сточних);
18. формирање депоније чврстог
отпада, планирки, мрциништа,
аутоотпада и старог жељеза;
19. употреба супстанци штетних за
воду код изградње објеката (нпр.
смоле, битуменизиране супстанце,
шљака и сл.);
20. пражњење возила за одвоз фекалија;
21. упуштање у тло расхладних и
термалних вода;
22. отварање ископа у површинском
заштитном слоју осим на мјестима
изградње објеката;
23. експлоатација минералних сировина (изузев подземних вода);
24. прање возила и замјена уља уз
површинске воде и напуштене
шљунчаре;
25. напајање стоке из површинских
вода и гоњење стоке преко водотока;
26. комерцијални узгој рибе осим
биолошког одржавања и порибљавања у природним токовима;
27. крчење шума и друге дјелатности
које изазивају ерозију тла.
Члан 21.
На подручју шире заштитне зоне
могу остати већ постојећи стамбени
објекти, као и индивидуални објекти за
узгој стоке и перади који су изведени уз
ове стамбене објекте.
На објектима из претходног става
дозвољени су радови усмјерени на текуће
одржавање, а у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од
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стране надлежног органа.
Санитарне отпадне воде из објеката на подручју шире заштитне зоне из
става 1. овог члана морају се прикупљати
и транспортовати прописно пројектованим и изведеним канализационим
системом. Канализациони систем мора
бити водонепропустан на подручју шире
заштитне зоне.
У случајевима када се не врши
пречишћавање прикупљених санитарних
отпадних вода из претходног става овог
члана, санитарне отпадне воде морају се
испустити изван подручја шире заштитне
зоне изворишта.
III НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ
ОДЛУКЕ
Члан 22.
Одјељење за просторно планирање
и комуналне послове општине Мркоњић
Град врши управни надзор над провођењем ове Одлуке.
Инспекцијски надзор над провођењем ове одлуке односно над спровођењем
режима и мјера заштите прописаних овом
одлуком врше органи општинске и
републичке инспекције, и то:
1. инспекција за храну, у складу са
над лежностима дефинисаним
санитарним прописима;
2. водна инспекција, у складу са надлежностима утврђеним Законом о
водама;
3. комунална полиција, у складу са
над лежностима дефинисаним
Законом о комуналним дјелатностима и Законом о комуналној
полицији;
4. грађевинска инспекција, у складу
са надлежностима дефинисаним
прописима о просторном уређењу;
5. пољопривредна инспекција, у
складу са надлежностима дефинисаним Законом о пољопривредном
земљишту;
6. шумарска инспекција, у складу са
над лежностима дефинисаним
Законом о шумама.

14.05.2021.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Новчаном казном од 1.000 до
10.000 КМ казниће се за прекршај правно
лице:
1. ако врши извођење радова, изградњу или реконструкцију објеката
или обавља активности противно
заштитним мјерама прописаним у
чл. 15., 17., 20. и 21. ове одлуке;
2. ако не поступи у складу са чл. 11. 13.
и 15. ове одлуке;
3. ако не изврши или неблаговремено
изврши радње из чл. 26. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 100 до
1.000 КМ.
Члан 24.
Новчаном казном од 100 до 500 КМ
казниће се за прекршај физичко лице:
1. ако врши извођење радова, изградњу или реконструкцију објеката
или обавља активности противно
заштитним мјерама прописаним у
чл. 15., 17. и 20. и 21. ове одлуке;
2. ако не изврши или неблаговремено
изврши радње из чл. 18. и 21. ове
одлуке.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Саставни дио ове од луке је
графички прилог на коме су приказане
границе зона санитарне заштите
изворишта.
Члан 26.
На подручју зоне непосредне
заштите, уже заштитне зоне и шире зоне
заштите извршиће се уређење простора и
провођење заштитних мјера у складу са
овом Одлуком и програмом заштите у
року од четири године од дана њеног
доношења.
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Општина Мркоњић Град дужна је
извршити радње из члана 8. ове одлуке у
року од шест мјесеци од дана њеног
доношења.
КП ''ПАРК'' АД - Мркоњић Град
дужно је извршити радње из чл. 11. и 12.
ове Одлуке у року од шест мјесеци од дана
њеног доношења.
Члан 27.
Доносиоци планских докумената
(просторни план, урбанистички план,
регулациони планови, водопривредна
основа, шумско-привредна основа) дужни
су исте ускладити са одредбама ове
одлуке у року од 6 мјесеци од дана њеног
доношења.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 92/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 6. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 50, 54, 67, 68. и
78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 5. и 6.
Правилника о јединственим процедурама
за попуњавање упражњених радних
мјеста у градској, односно општинској
управи („Службени гласник Републике
Српске“, број 42/17) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број
10/17), Скупштина општине Мркоњић
Град на 4. сједници одржаној дана
14.05.2021. године, доноси

Страна 12, број 3

ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума и
расписивању jавног конкурса за избор
и именовање начелника одјељења у
Општинској управи општине
Мркоњић Град
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор
и именовање начелника одјељења у
Општинској управи општине Мркоњић
Град и то:
- начелника Одјељења за привреду и
финансије,
- начелника Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности,
- начелника Одјељења за просторно
планирање и комуналне послове,
- начелника Одјељења за изградњу
града и управљање имовином и
- начелника Одјељења за инспекцијске послове.
Члан 2.
Општи и посебни услови за избор и
именовање кандидата на дужности из
члана 1. ове одлуке утврђени су Законом о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), Правилником о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених
радних мјеста у градској, односно општин с к о ј у п р а в и ( „ С л у ж б е н и гл а с н и к
Ре п у б л и к е С р п с к е “, б р о ј 4 2 / 1 7 ) и
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у општинској
управи општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 6/15, 1/17 и 1/20) и то:
А - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да су држављани Републике Српске,
односно Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису осуђивани за кривично дјело
на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним
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за обављање послова у општинској
управи,
5. да нису отпуштени из органа управе
као резултат дисциплинске мјере, на
било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини, три године прије
објављивања упражњене позиције и
6. да нису у сукобу интереса, односно да
не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у
г р а д с ко ј , од н о с н о о п ш т и н с ко ј
управи.
Б – ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. за начелника Одјељења за привреду и финансије: да има завршен
четворогодишњи студиј природног, техничког, пољопривредног
или друштвеног смјера или први
циклус истог студија са остварених
најмање 240 ECTS бодова или
еквивалент, да има најмање три
године радног искуства у траженом
степену образовања, односно
одговарајућег звања и да има
положен стручни испит за рад у
управи.
2. за начелника Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности:
да има завршен четворогодишњи
студиј природног, друштвеног,
пољопривредног или медицинског
смјера или први циклус истог
студија са остварених најмање 240
ECTS бодова или еквивалент, да
има најмање три године радног
искуства у траженом степену
образовања, односно одговарајућег
звања и да има положен стручни
испит за рад у управи.
3. за начелника Одјељења за просторно планирање и комуналне
послове: да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани инжењер грађевинарства,
архитектуре или дипломирани
правник или први циклус истог
студија са остварених најмање 240
ECTS бодова или еквивалент, да
има најмање три године радног
искуства у траженом степену
образовања, односно одговарајућег
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звања и да има положен стручни
испит за рад у управи.
4. за начелника Одјељења за изградњу града и управљање имовином:
да има завршен четворогодишњи
студиј природног, техничког, пољопривредног или друштвеног смјера
или први циклус истог студија са
остварених најмање 240 ECTS
бодова или еквивалент, да има
најмање три године радног
искуства у траженом степену
образовања, односно одговарајућег
звања и да има положен стручни
испит за рад у управи и
5. за начелника Одјељења за инспекцијске послове: да има завршен
четворогодишњи студиј економског, правног, техничког или
д ру ш т в е н о г с м ј е р а и л и п р в и
циклус истог студија са остварених
најмање 240 ECTS бодова или
еквивалент, да има најмање три
године радног искуства у траженом
степену образовања, односно
одговарајућег звања и да има
положен стручни испит за рад у
управи.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској
управи општине Мркоњић Град објавиће
се у „Службеном гласнику Републике
Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“.
Рок за подношење пријава на Jавни
конкурс је 15 дана од дана посљедњег
објављивања конкурса у једном од јавних
гласила из претходног става.
Члан 4.
Поступак спровођења јавног
конкурса ће обавити посебна конкурсна
комисија за избор и именовање, коју ће
рјешењем именовати Начелник општине
Мркоњић Град.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
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Град“.
Број: 02- 022- 93/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници одржаној
14.05.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма капиталних
инвестицијаза период
2021 - 2025. година
Члан 1.
Усваја се Програм капиталних
инвестиција за период 2021- 2025.
година (у даљем тексту Програм) са
сљедећим прилозима:
Прилог 1. - који садржи Одлуку о усвајању
Листе инвестиционих пројеката и Програма капиталних инвестиција са финансијском пројекцијом за период од 2021 –
2025. године и реализацију пројеката по
групама и годинама.
Прилог 2. - који садржи годишњи Програм
капиталних инвестиција за 2021. годину.
Прилог 3. - који садржи финансијску
пројекцију за финансирање Програма
капиталних инвестиција.
Прилог 4. - који садржи Одлуку о плану и
динамици ажурирања Програма капиталних инвестиција; Приједлог за
инвестирање; Критеријуме рангирања
инвестиционих пројеката за израду
Програма капиталних инвестиција.
Члан 2.
Програм капиталних инвестиција
ће сваке године бити ажуриран у току
текуће буџетске године на такав начин да
свако наредно издање Програма обухвата
петогодишњи инвестициони програм.

Страна 14, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Члан 3.
Скупштина тражи од Начелника да
изнађе додатне, небуџетске изворе
финансирања инвестиционих пројеката
садржаних у овом Програму.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у
«Службеном гласнику општине Мркоњић
Град».
Број: 02- 022- 95/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 32. Закона о
концесијама („Службени гласник РС“ број:
59/13, 16/18 и 70/20), члана 14. Закона о
развоју малих и средњих предузећа („Сл.
гласник РС“ број:50/13, 56/13 и 84/19),
ч л а н а 2 2 . З а ко н а о п о љ о п р и в р е д и
(„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“ број: 10/17),
Скупштина Oпштине Мркоњић Град нa 4.
сједници, одржаној дана, 14.05.2021.
године донијела је
ПРОГРАМ
за подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град
у 2021. години
УВОД
На 3. сједници, одржаној
26.03.2021. 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 2021. години.
Укупно планирана средства за
провођење активности из Програма за
подстицај износе 450.000,00КМ, за
суфинансирање активности МСП и
предузетништва, као и подстицање
развоја пољопривреде и туризма.

1) ЦИЉЕВИ И КОРИСНИЦИ
Општи циљ Програма је унапређење амбијента за пословање МСП,
предузетника, пољопривредних произвођача и пружаоца услуга у туризму, кроз
реализацију сљедећих специфичних
циљева:
- повећање укупног броја МСП и
предузетника;
- развој постојећих МСП и предузетника;
- привлачење нових инвестиција;
- повећање конкурентности МСП и
предузетника;
- задржавање или повећање броја
запослених,
- унапређење пољопривредне производње и њених позитивних ефеката,
- развој туризма.
Директни корисници средстава по
основу овог Програма су постојећа правна
и физичка лица, као и новоформирани
п о с л о в н и с у б ј е к т и , т е и н д и в и д уа лни/регистровани пољопривредни
произвођачи, удружења, задруге и
туристички субјекти са подручја општине
Мркоњић Град.
2) КОМПОНЕНТЕ ПРОГРАМА И ИЗВОР
СРЕДСТАВА
Укупна средства за реализацију
Програма износе 450.000,00 КМ, а биће
распоређена на сљедећи начин:
Компонента 1. Подршка развоју МСП и
предузетништва................209.200,00КМ,
Компонента 2. Подршка развоју
пољопривреде....................202.600,00КМ,
Компонента 3. Подршка развоју
туризма.....................................38.200,00КМ.
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
потребама потенцијалних корисника које
они буду исказивали.
Одлуку о прерасподјели средстава
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доноси Комисија СО-е, задужена за
имплементацију Програма, а на основу
исказаног интересовања подносиоца
захтјева.
Извори средстава за реализацију
Програма су средства буџета општине
Мркоњић Град за 2021. годину, односно
План утрошка средстава од концесионе
накнаде у 2021. години.
3) МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Подршка развоју МСП и предузетништва
Укупно планирана средства за
подршку развоју малих и средњих
предузећа и предузетништва износе
209.200,00 КМ, а распоређена су на
сљедећи начин:
· Суфинансирање активности МСП и
предузетништва…….209.200,00КМ.
3.1.1. Суфинансирање активности МСП
и предузетништва
За ове намјене предвиђена су
средства у укупном износу од
209.200,00KM, а биће утрошена за
суфинансирање активности МСП и
предузетништва кроз додјелу грантова.
- Расподјела средстава
Ова компонента Програма биће
спроведена кроз сљедеће пројекте:
- Подршка пројектима
самозапошљавања незапослених
лица .................................40.00000КМ,
- Подршка МСП и предузетништву
за изградњу пословних објеката
- или набавку основних средстава
машина и опреме.......40.000,00КМ,
- Подршка пословним субјектима за
ублажавање економских
- посљедица изазване вирусом
„COVID 19“...........................................
30.000,00КМ,
- Суфинансирање МСП и предузетништва за обављање праксе........
..............................................3.000,00КМ,
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- Суфинансирање запошљавања
приправника са завршеном
ВСС....................................96.200,00КМ,
П од р ш к а п р о ј е к т и м а с а м о з а п о шљавања 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 40.000,00КМ,
распоређена су на сљедећи начин:
- Обавезе за кориснике из 2020.
године..........................22.000,00КМ,
- З а н о в е п р о ј е к те с а м о з а п о шљавања.....................18.000,00КМ.
Износ подстицајних средстава по
једном програму самозапошљавања је
5.000,00 КМ.
Право на кориштење ових
средстава имају лица која испуњавају
сљедеће услове:
- имају пребивалиште на подручју
општине Мркоњић Град (најмање
годину прије подношења захтјева),
- налазе се на евиденцији Завода за
запошљавање (Биро -Мркоњић
Град),
- доставе прихватљив пословни план
за планирану пословну дјелатност.
- имају измирене обавезе према
Општини Мркоњић Град.
Корисници ових подстицајних
средстава имају сљедеће обавезе:
- да код надлежног органа изврше
регистрацију пословне дјелатности
за коју су им одобрена подстицајна
средства,
- да регистровану пословну дјелатност
обављају најмање 24 мјесеца,
- да у складу са законом, редовно
извршавају све предвиђене обавезе,
- да пословну дјелатност обављају на
подручју општине Мркоњић Град.
Сва међусобна права и обавезе
даваоца и корисника средстава биће
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регулисанa посебним уговорима.
Средства неће бити одобрена:
- за покретање дјелатности из области
трговине и угоститељства (осим за
дјелатност ресторана- 56.10),
- лицима која су корисници средстава
по истој основи из других фондова у
текућој години,
- лицима која су у претходних пет
година користила средства за самозапошљавање из општинског
Програма и других фондова,
- лицима којa подносе захтјев за
покретање дјелатности, a коју су
обављали у претходном периоду.
Подршка МСП и предузетништву за
изградњу пословних објеката или
набавку основних средстава машина и
опреме
Право на подстицајна средства
имају корисници који се баве производном или занатско-предузетничком
дјелатности, а у текућој години изврше
улагања за изградњу новог објекта,
односно набавку основних средстава
машина и опреме.
Средства за реализацију овог
пројекта износе 40.000,00КМ и планирана
су за рефундацију дијела трошкова
активности привредних субјеката.
Производна дјелатност
Право на подстицајна средства
имају пословни субјекти који се баве
производњом, а која у текућој години
уложе минимално 40.000,00КМ за изградњу нових објеката или набавку основних
средстава машина и опреме, потребних за
унапређење процеса производње. Рефундација трошкова износи 25% укупних
трошкова, а максимално 15.000,00КМ по
пословном субјекту.
-

Занатско-предузетничка дјелатност
Право на подстицајна средства
имају пословни субјекти који се баве
занатско-предузетничком дјелатности и
-
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која у текућој години уложе минимално
20.000,00КМ за изградњу нових објеката
или набавку основних средстава машина
и опреме.
Рефундација трошкова износи 25%
укупних трошкова, а максимално
15.000,00КМ по пословном субјекту.
За пословне субјекте који инвестирају у изградњу објеката у оквиру
пословних зона „Подбрдо“ и „Кула Рудићи“
предвиђене су додатне олакшице у виду
поврата уплаћених накнада за уређење
грађевинског земљишта и ренту у износу
до 50% од висине свих уплаћених накнада.
Намјена кориштења средстава:
1. Изградња пословног објеката (
Темељ и груба конструкција).
2. Набавка основних средстава машина и опреме.
Пословни субјекат може да оствари
право на подстицај само по основу једне
врсте намјене кориштења средстава.
Општи услови за додјелу средстава:
- да се пословна дјелатност обавља
на подручју општине Мркоњић
Град,
- да у посљедна три обрачунска
периода имају позитиван пословни
резултат,
- да је привредни субјекат у
протеклом периоду, као корисник
општинских подстицајних програма, исте користио у складу са
програмима.
- да запосли једно незапослено лице
које се налазе на евиденцији Завода
за запошљавање (Биро-Мркоњић
Град), на период од најмање једне
године.
Потребни документи:
1. Захтјев за кориштење средстава са
планом инвестиције,
2. Рјешење о регистрацији,
3. Грађевинска дозвола (за изградњу
пословног објекта)
4. Извјештај о реализацији инвестиције са доказима о извршеним
плаћањима (Уговор са добављачима, фактуре, фискални рачу-
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ни, банковни изводи, уплатнице.),
5. Потврда о измиреним обавезама
према пореској управи и Општини
Мркоњић Град,
Средства неће бити одобрена:
- Корисницима истог подстицаја по
основу Програма за 2019. и 2020.
годину,
- МСП и самосталним предузетницима 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,
- Пословним субјектима из области
дрвопрераде који немају финални
производ (По основу Рјешења о
утврђивању услова и критеријума
за р азврставањ е привредних
субјеката из области дрвопрераде
према степену прераде),
- МСП и самосталним предузетницима који су смањивали број
запослених у периоду од
01.01.2020. године до дана
подношења захтјева.
Подршка пословним субјектима за
ублажавање економских посљедица
изазване вирусом „COVID 19“
Подршка је предвиђена за привреднa друштва и самосталне предузетнике
који имају сједиште на подручју општине
Мркоњић Град, а који у складу са Наредбама донесеним од стране Републичког
кризног штаба, у циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање
заразних болести, те заштите и спашавања становништва, буду приморани да
обуставе рад у потпуности, на дужи
временски период. Средства за реализацију овог пројекта износе 30.000,00КМ.
Суфинансирање МСП и предузетништва за обављање праксе
Пројекат ће се реализовати у сарадњи са
ЈУ „Машинска школа“ Мркоњић Град и
пословним субјектима у којима се одвија
пракса за ђаке средњих школа.
Након завршеног првог полуго-
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дишта, послодавци ће направити листу
ђака која су показала вољу и жељу за
усвајањем знања. Одабрани ђаци ће
добијати материјалну накнаду од својих
послода-ваца, с циљем стицања
квалитетнијег знања и припреме за
излазак на тржиште рада, али и веће
могућности добијања сталног запослења
код послодавца гдје се и одвија пракса.
Програмом ће се суфинансирати до 50%
накнаде за ђаке, а максимално 100,00КМ
по ученику.
Средства предвиђена за реализацију наведене активности износе
3.000,00КМ.
Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС
Програмом за 2021. годину, обезбјеђена су средства за финансирање
подстицајних мјера према корисницима
Програма из 2020. године, а чија је
реализација настављена у извјештајном
периоду. Укупна средства за реализацију
овог пројекта износе 96.192,16КМ.
3.2. Подршка развоју пољопривреде
За развој пољопривреде планирана
су средства у укупном износу од
202.600,00КМ.
Подршка унапређењу пољопривредне производње и стварању нових
вриједности у пољопривреди биће
остварена кроз сљедеће пројекте:
- Суфинансирање активности
индивидуалних пољопривредних произвођача...............................
......................................113.500,00КМ,
- Суфинансирање активности
удружења пољопривредника из
области сточарства и пољопривредних задруга.......33.100,00КМ,
- Суфинансирање активности
пољопривредних удружења и
задруга финансираним од стране
„IFAD“ организације..6.000,00КМ,
- Подршка уређењу просторија за
производњу сира.....27.000,00КМ,
- Подршка пројектима финансираним од стране домаћих и
међународних фондова....................
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-

...........................................5.000,00КМ,
Увођење сиситема противградне
заштите.......................18.000,00КМ.

3.2.1. Суфинансирање активности
пољопривредних произвођача
За реализацију ове компоненте
Програма обезбијеђена су буџетска
средства у износу од
113.500,00КМ.
Програмом подршке пољопривреди
намјерава се остварити генерални циљ
који се односи на развој пољопривредне
производње, односно директна подршка
пројектима који ће дати допринос
повећању физичког обима производње,
интензивирању и унапређењу пољопривредне производње, а које нису никако
или нису довољно обухваћене подстицајним средствима других нивоа власти.
- Расподјела средстава
Ова компонента Програма биће спроведена
кроз сљедеће пројекте:

1. Самозапошљавање у пољопривреди...................................28.500,00КМ,
2. Подстицаји за пчеларство.....................
................................................14.000,00КМ,
3. Подршка за производњу краставца
корнишона..........................5.000,00КМ,
4. Подршка пољопривредницима за
изградњу објеката........10.000,00КМ,
5. Подршка за регистрована газдинства.......................................42.000,00КМ,
6. Подршка за младе брачне парове на
селу.......................................14.000,00КМ.
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 28.500,00КМ, на
сљедећи начин:
- Обавезе за кориснике подстицајних средстава у 2020. години....
........................................15.000,00 КМ,
- За нове пројекте самозапошљавања у 2021. години......................
.........................................13.500,00КМ.
Право на кориштење ових средстава имају
лица која испуњавају сљедеће услове:
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-

-

имају пребивалиште на подручју
општине Мркоњић Град,
налазе се на евиденцији Завода за
запошљавање (Биро-Мркоњић
Град),
имају измирене обавезе према
Општини Мркоњић Град.

Корисници ових подстицајних средстава
имају сљедеће обавезе:
- да код надлежног органа изврше
регистрацију комерцијалног пољопривредног газдинства,
- да дјелатност обављају најмање 24
мјесеца,
- да у складу са Законом, редовно
извршавају све предвиђене обавезе.
Сва међусобна права и обавезе
даваоца и корисника средстава биће
регулисани посебним уговорима.
Износ подстицајних средстава по
једном програму самозапошљавања је
3.000,00КМ.
Средства неће бити одобрена:
- лицима која су у претходних пет
година користила средства за самозапошљавање из општинског
Програма и других фондова.
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
14.000,00КМ 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.
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Подршка за производњу краставца
корнишона
Циљ пројекта је повећање производње повртарских култура. Право на
подстицаје имаће регистровани пољопривредни произвођачи у износу до 50%
ул оже н и х с р е д с т а в а п от р е б н и х з а
покретање производње, а максимално
2.000,00КМ, по газдинству.
Право на кориштење ових средстава имају
лица која испуњавају сљедеће услове:
- имају пребивалиште на подручју
општине Мркоњић Град,
- имају регистровано пољопривредно газдинство,
- формирају засад корнишона на
најмање 500m² обрадиве површине,
- доставе рачуне о извршеној инвестицији,
- имају измирене обавезе према
Општини Мркоњић Град.
Подршка пољопривредницима за
изградњу објеката
Право на подстицајна средства
имају корисници који у текућој години
изврше улагања за израду пројектнотехничке документације за потребе
издавања грађевинске дозволе, а за
изградњу објеката који ће служити за
смјештај стоке и живине. Висина поврата
средстава за израду пројектно-техничке
документације износи до 50% од укупне
висине уложених средстава
Потребна документација:
1. Потврда о регистрацији газдинства,
2. Грађевинска дозвола,
3. Потврда о пребивалишту,
4. Потврда о измиреним обавезама
5. Доказ о утрошеним средствима
(рачуни, уплатнице).
Подршка за регистрована газдинства
Средства за реализацију овог пројекта износе 42.000,00КМ и планирана су
за рефундацију трошкова активности у
висини до 30%, а максимално 2.000,00КМ
за некомерцијално газдинство, односно
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3.000,00КМ за комерцијална газдинства.
Намјена кориштења средстава:
1. Набавка нове опреме и пољопривредне механизације
2. Набавка:
- Музних крава и јуница (најмање 3
грла)
- Оваца (најмање 50 грла)
- Коза (најмање 50 грла)
Потребни документи:
1. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства (газдинство
регистровано најмање 1 годину
прије подношења захтјева за
подстицај),
2. Потврда о пребивалишту,
3. Копија личне карте,
4. Потврда о измиреним обавезама,
5. Фискални рачуни и фактуре, купопродајни уговори (за набавку
стоке).
Остали услови и начин реализације
активности биће прецизирани Уговором о
подстицајима.
Подршка за младе брачне парове на
селу
Средства за реализацију овог пројекта износе 14.000,00КМ и планирана су за
рефундацију трошкова активности у
висини до 50%, а максимално 3.000,00КМ
за некомерцијално газдинство, односно
4.000,00КМ за комерцијална газдинства.
Потребни услови:
- Максимална старост до 35 година
(један од супружника),
- Мјесто пребивалишта на селу (најмање 6 мјесеци прије подношења
захтјева),
- Регистровано пољопривредно
газдинство (газдинство регистровано најмање 1 годину прије
подношења захтјева за подстицај),
- Измирене све обавезе према пореској управи и Општини Мркоњић
Град.
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Намјена кориштења средстава:
1. Набавка нове опреме и пољопривредне механизације
2. Набавка:
- Музних крава и јуница (најмање 3
грла)
- Оваца (најмање 50 грла)
- Коза (најмање 50 грла)
Потребни документи:
1. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства,
2. Потврда о пребивалишту,
3. Копија личне карте,
4. Вјенчани лист,
5. Потврда о измиреним обавезама,

6. Фискални рачуни и фактуре, купопродајни уговори (за набавку стоке).
Остали услови и начин реализације
активности биће прецизирани Уговором о
подстицајима.
3.2.2. Суфинансирање активности
удружења пољопривредника изобласти сточарства и пољопривредних
задруга
П р ог р амом за 2021. г од ину,
обезбјеђена су средства за финансирање
подстицајних мјера према корисницима
Програма из 2020. године. Укупна средства за реализацију овог пројекта износе
33.100,00КМ.

Властита
средства

Општинска
средства
2020.г.

Општинска
средства
2021.г.

ПЗ
"ПољоПодрашница"

19.515,00

9.000,00

6.000,00

34.515,00

2.

УПП "Драговац"

15.722,35

9.000,00

6.000,00

30.722,35

3.

УПП "Муовац"

7.800,00

4.680,00

3.120,00

15.600,00

4.

УПП "Имање"
Удружење
узгајивача
говеда М.Г.
УПП
"МГ Фармери"
УКУПНО

15.420,00

9.000,00

6.000,00

30.420,00

набавка
трактора
Трактор
и
механизација
сило
микс
приколица
механизација

15.080,00

9.000,00

6.000,00

30.080,00

механизација

14.950,00

8.970,00

5.980,00

29.900,00

набавка
трактора

88.487,35

49.650,00

33.100,00

171.237,35

Р.
бр.

Име и презиме

1.

5.
6.

Суфинансирање активности пољопривредних удружења и задруга Финансираним од стране „IFAD“ организације
Планирана средства представљају
подршку за реализацију три пројекта, 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 подршку малим пољопривредним
произвођачима.

Укупна
средства

Намјена
подстицаја
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Апликанти и називи пројеката

Подносилац
Р.бр.
пројекта
1.

2.

3.

Назив пројекта

„Start up“ пакети:
Удружење пчелара
Набавка кошница
„Матичњак“
и ројева
„Start up“ пакети:
Удружење воћара Набавка садница,
„МГ Савка“
ђубрива, анализа
земљишта
„Start up“ пакети:
Удружење
Набавка садница,
произвођача
ђубрива, анализа
љешника
земљишта
УКУПНО

П о д р ш ка у р е ђ е њу п р о с т о р и ј а з а
производњу сира
Пројекат „Подршка уређењу просторија за производњу сира“ представља
наставак реализације пројекта „Набавка
погона за производњу сира“ који је
Удружење жена „ Наша жена“ из Подрашнице реализовала уз подршку „IFAD“
организације и Општине Мркоњић Град.
Да би се пројекат реализовао у потпуности односно, да би се отпочело са
производњом сира, потребно је набавити
и инсталирати хладњачу и зриону за сир,
као и остала основна и обртна средства.
Средства потребна за реализацију овог
пројекта износе 72.706,14КМ.
Пројекат ће се реализовати у
сарадњи са ИРБ РС, која је обезбиједила
учешће у пројекту са 45.706,14КМ. За
реализацију пројекта набавке хладњаче и
зрионе за сир, те основних и обртних
средстава, из Програма за 2021. годину
издвојиће се 27.000,00КМ.
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 у
с е к т о ру в о ћ а р с т в а и п о в рт а р с т в а .
Подршком у виду суфинансирања од
стране Општине Мркоњић Град,

Средства
Из буџета
Општине (КМ)

Укупна
вриједност
пројекта(КМ)

2.000,00

20.000,00

2.000,00

20.000,00

2.000,00
6.000,00

20.000,00
60.000,00

пољопривредници/пољопривредна удружења/задруге, стичу могућност повлачења већег износа средстава од фондова,
од н о с н о н а б а в ке с а д н и ц а , р а с а д а ,
прихране и опреме велике новчане
вриједности. Средствима из Програма,
подржаће се пројекти у износу до 10% од
укупне вриједности пројекта.
Средства за реализацију овог
пројекта износе 5.000,00КМ.
Потребни услови:
1. Да се пројекат реализује на подручју општине Мркоњић Град,
2. Да је пројекат одобрен од стране
инвеститора,
3. Да се Агенцији за привредни развој
дозволи увид у реализацију пројекта,
4. Да је корисник подстицајних
средстава регистрован у АПИФ-у
Мркоњић Град.
Ув о ђ е њ е с и с т е м а п р о т и в г р а д н е
заштите
Пројекат „Увођење система противградне заштите“ ће се реализовати у
сарадњи са ЈП „Противградна превентива
Републике Српске“ а.д. Градишка, с циљем
спровођења превентивних мјера заштите
живота, здравља људи, као и угрожености
материјалних добара.
Укупна вриједност пројекта износи
114.000,00КМ и подразумјева сљедеће
активности:
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1. Одређивање микролокација за 6
противградних станица,
2. Израда одговарјућих планшета,
3. Грађевински радови на изградњи
постоља,
4. Набавка и монтажа техничке
опреме,
5. Обука руковаоца на противградним станицама,
6. Набавка заштитне опреме за
стријелце,
7. Набавка противградних ракета,
Увезивање цјелокупног полигона
Општине Мркоњић Град у јединствени
систем противградне заштите Републике
Српске.
Општина Мркоњић Град ће суфинансирати реализацију пројекта са
износом од 18.000,00КМ, што износи око
16% од укупне вриједности пројекта.
Подршка развоју туризма
За развој туризма планирана су
средства у укупном износу од
38.200,00КМ.
Подршка унапређењу туристичке
дјелатности и стварању нових вриједности у туризму биће остварена кроз
сљедеће пројекте:
1. Подршка организовању пољопривредних сајмова и манифестација....
.................................................20.000,00KM.
2. Подршка туристичким субјектима.....................................15.000,00КМ,
3. Израда промотивног материјала..........................................3.200,00КМ,
4. „Via Dinarica
П од р ш к а о р га н и з о в а њу п о љ о п р ивредних сајмова и манифестација
Право на подстицајна средства имају
корисници за организовање изложби,
сајмова и других манифестација, а које за
циљ имају промовисање пољопривредних
производа, у сврху унапређења развоја
руралних дијелова општине и старих
заната. Такође, право на средства имају и
организатори одласка и учествовања на
пољопривредним сајмовима и манифестацијама у БиХ и земљама региона.
Средства ће се додјељивати по основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

подношења захтјева Општини Мркоњић
Град.
Подршка туристичким субјектима
Право на подстицајна средства
имају туристички субјекти у сврху
проширења и унапређења туристичке
понуде у руралном подручју општине
Мркоњић Град. Средства за реализацију
овог пројекта износе 15.000,00КМ и
планирана су за рефундацију дијела
трошкова активности туристичких субјеката до 30% , а максимално 3.000,00КМ по
субјекту.
Намјена кориштења средстава:
- Набавка опреме и намјештаја за
опремање соба, кухиња, купатила и
других просторија унутар туристичких смјештајних објеката,
- Извођење грађевинских и занатских радова на туристичком објекту,
- Постављање промотивне табле.
Потребни документи:
- Захтјев за кориштење средстава са
планом инвестиције,
- Рјешење о регистрацији или Уговор
са Туристичком организацијом,
- Извјештај о реализацији инвестиције са доказима о извршеним
плаћањима (Уговор са добављачима, фактуре, фискални рачуни,
банковни изводи..),
- Потврда о измиреним обавезама
према пореској управи и Општини
Мркоњић Град.
Средства неће бити одобрена:
- Тустичким субјектима корисницима подстицајних средстава по
основу Програма за 2020. годину.
- Туристичким субјектима који се
налазе у урбаном подручју општине.
Израда промотивног материјала
Израда штампаног промотивног
материјала у виду брошура, летака,
туристичких водича и сл., има за циљ
привлачење већег броја туриста кроз
визуелно представљање туристичких
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потенцијала и смјештајних објеката. За
потребе развоја туризма неопходно је
израдити промотивни материјал којим ће
се презентовати манифестације, природне љепоте, култура, обичаји, традиција,
гастро понуда и смјештајни капацитети на
п од ру ч ју о п ш т и н е М р к о њ и ћ Гр а д .
Средства за реализацију наведеног
пројекта износе 3.200,00КМ.
„Via Dinarica“
Пројекат „Via Dinarica“ имплементира и суфинансира Развојни програм
Уједињених нација у Босни и Херцеговини
(УНДП БиХ), у сарадњи, између осталих, са
јединицама локалне управе у РС. Циљ
пројекта јесте промовисање значајне
природне и културне баштине подручја
Западног Балкана, да омогући бављење
авантуристичким активностима љубитељима природе из цијелог свијета те да
очува планинска подручја, културе и
предјеле који представљају оазу нетакнуте природе по Европи.
„Via Dinarica“ је концепт који
повезује седам држава обухваћајући

Садржај интервенције

Динарске Алпе од Словеније до Албаније.
У протеклих неколико година, „Via
Dinarica“ је постала регионална туристичка дестинација која нуди планинарење
свјетског ранга, бициклизам, скијање,
риболов, рафтинг и друге могућности за
истраживање Динарида те упознавање
традиционалног начина живота и гастрономије. „Via Dinarica“ је потенцијал за
развој локалних заједница и малих
предузећа из области угоститељства, те
пружања туристичких услуга у оквиру
активног туризма на локалном нивоу, као
и промоцију пољопривреде и културне
баштине.
Специфични циљ пројекта јесте
унапређење туристичке инфраструктуре
и проширење понуде туристичких услуга
у јединицама локалне управе.
Пројектом ће се пружити подршка
за унапређење јавне туристичке инфраструктуре, објеката и услуга, одржавање
планинарских, бициклистичких и других
стаза. Подршка ће се пружити и за развој и
увезивање локалних традиционалних
производа (хране, сувенира, рукотворина
и сл.) у туристичку понуду „Via Dinarice“.

УНДП (КМ)

Изградња, унапређење
релевантних објеката,
уградња и унапређење
мобилијара (клупе,
сигурносне ограде,
излетишта и сл.), уређење
културних и историјских
локација, уређење локација за
авантуристички и спортски
туризам, као и остале видове
туризма у природи.
17.000,00
Одржавање, обиљежавање и
уређење стаза „Via Dinarica“
2.500,00
УКУПНО
19.500,00
Поред наведеног пројекат ће
осигурати:
- Техничку подршку у осмишљавању
и провођењу конкретних оперативних мјера и инвестиција које
доприносе развоју т уризма у

-

Општина
Мркоњић
Град (КМ)

Укупно
(КМ)

17.000,00

34.000,00

2.500,00
19.500,00

5.000,00
39.000,00

природи,
Обуке за јачање капацитета пружаоцима туристичких услуга,
Техничку подршку произвођачима
локалних производа, пољопривредницима, занатлијама и преду-
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-

зетницима с циљем обједињавања
локалних производа,
Промоцију атракција, производа и
туристичких услуга у електронским медијима, часописима и на
туристичким сајмовима.

4 ) Н О С И О Ц И И М П Л Е М Е Н ТА Ц И Ј Е
ПРОГРАМА И НАЧИН
ОДОБРАВАЊА
СРЕДСТАВА
4.1. Носиоци имплементације
Програма
Носиоци имплементације Програма су Комисијe СО-е за имплементацију
Програма, Одјељење за привреду и
финансије и Агенција за привредни развој
Општине Мркоњић Град.
Оцјену и избор захтјева врше
Комисије које формира СО-е Мркоњић
Град, а које броје по 5 чланова, и то:
- 2 члана из реда одборника СО-е
Мркоњић Град,
- члан – представник општинске
управе,
- 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 без одуговлачења и беспотребних процедура.
Програм ће се реализовати у
складу са следећом процедуром:
- објављивање 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 обавезама
између даваоцa средстава и корисникa средстава,
- реализација средстава од стране
Агенције, односно општине Мркоњић Град;
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- мониторинг и извјештавање од
стране учесника у имплементацији
Програма.
Након пријема и комплетирања
захтјева за одобравање субвенција,
имплементатори Програма су дужни да у
року до 7 дана организују радну сједницу
Комисије, а иста је дужна да донесе
одлуку о прихватљивости или неприхватљивости захтјева, односно о одлагању
истог у циљу допуне документације или
прибављања додатних информација.
Након тога, у року од три дана
подносиоци захтјева биће обавијештени
о одлуци Комисије, а Одјељење за
привреду и финансије општине Мркоњић
Град након стицања услова за исплату
субвенција, ће извршити исплату истих.
5) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику“ општине Мркоњић Град.
Број: 02- 022- 94/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 21. став (3) Закона
о комуналним дјелатностима ("Службени
гласник Републике Српске", број: 124/11 и
100/17) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град ("Службени гласник
општине Мркоњић Град", број: 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град, на 4.
сједници одржаној дана 14.05.2021.
године, д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
УВОД
Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број:124/11 и 100/17) утврђене
су д јелатности од посебног јавног
интереса, начин обезбјеђивања посебног
јавног интереса, организација обављања
комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
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Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, овим законом
разврстане су у двије групе и то:
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
2. дјелатности заједничке комуналне
потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине:
1. производња и испорука воде,
2. пречишћавање и одвођење отпадних вода,
3. производња и испорука топлотне
енергије,
4. збрињавање отпада из стамбених и
пословних просторија,
5. управљање јавним просторима за
паркирање возила,
6. одржавање јавних тоалета,
7. управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе,
8. тржничка дјелатност,
9. погребна дјелатност,
10. димњачарска дјелатност,
11. јавни превоз лица у градском и
приградском саобраћају.
Дјелатности заједничке комуналне
потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање
јавних зелених и рекреационих
површина,
3. одржавање јавних саобраћајних
површина у насељеним мјестима,
4. одвођење атмосферских падавина
и других вода са јавних површина,
5. јавна расвјета у насељеним мјестима,
6. дјелатност зоохигијене.
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.
Послове комуналне дјелатности
обављају комунална и друга предузећа с
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обавезом да се задовоље потребе грађанакорисника услуга.
Програмом заједничке комуналне
потрошње за 2021. годину утврђује се
обим и начин обављања дјелатности
заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја те
потребна средства за остваривање
циљева предвиђених програмом.
ПЛАН ПРИХОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Средства за обављање комуналних
дјелатности индивидуалне комуналне
потрошње обезбјеђују се из цијене
комуналних услуга.
Средства за финансирање заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се
из буџета јединице локалне самоуправе
по основу прихода остварених из:
- комуналне накнаде;
- дијела накнаде за коришћење
добара од општег интереса;
- дијела прихода од пореза на непокретности;
- дијела накнада за дате концесије.
I ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У ГРАДУ
Јавна хигијена је дио комуналне
дјелатности значајан не само за урбани
дио наше локалне заједнице већ и за
рурални дио, јер проблем уређења
животног простора и контролисано
управљање отпадом, остаје стратрешко
питање свих европских земаља и народа.
Све виши степен животног стандарда
узрокује и повећава количине отпада свих
врста које ваља адекватно збрињавати у
циљу заштите угрожених природних
ресурса, а тиме и заштите свих нас.
У склопу укупног сагледавања
проблематике јавне хигијене не може се
занемарити редован и плански одвоз
кућног отпада који се финансира
средствима грађана. Одвоз кућног отпада
сем са градског подручја врши се и са
подручја насељених мјеста чији грађани
су исказали потребу и жељу за чистом

Страна 26, број 3

животном средином, а то су сљедећа
насељена мјеста: Бараћи, Подрашница,
Кула, Подбрдо, Горњи и Доњи Граци,
О р а хо в љ а н и , Б рд о , М а ј д а н , О ћу н е ,
Копљевићи, Бјелајце, Котор и Густовара. У
том циљу, а у складу са могућностима
општине, прилази се и чишђењу дивљих
депонија.
Чишћење јавних површина обухвата извођење следећих радова:
1) Чишћење улица и тротоара и јавних
путева од снијега и леда – зимска
служба,
2) Чишћење улица, тротоара и уличног
појаса од отпадака, блата и наноса,
кошење и oдвоз покошене траве с
уличног појаса, уклањање угинулих
животиња са јавних површина.
3) Прање улица
I.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Према Закону о јавним путевима (
„Службени гласник Републике Српске“број. 89/13), надлежни орган града
који управља путевима дужан је
организовати рад зимске службе и
одржавање проходности путева у зимском
периоду од 15. новембра текуће године до
15. марта наредне године, а ако то
временске прилике налажу и прије и
послије одређеног периода.
Одјељење обавља стручне послове
зимске службе који се односе на одржавање проходности у зимском периоду
улица, тротоара, мостова, тргова и других
саобраћајних површина, а то су:
- организовање пунктова зимске службе
са потребном механизацијом, људством
и депонијом посипног материјала.
- машинско чишћење сњежних падавина
са улица, мостова, тротоара, тргова те
локалних и некатегорисаних путева,
- спречавање поледице на улицама,
мостовима, тротоарима, трговима те
локалним и некатегорисаним путевима,
- машинско и ручно чишћење сливника,
ригола и одводних јаркова,
- избор извођача на обављању послова
зимске службе и
- надзор на обављању радова у зимској
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служби,
Цијена рада зимске службе формира се на бази ефективног радног сата, а за
3
посипање на бази 1м утрошеног абразивног материјала и 1 тоне утрошене соли за
посипање путева.
Рад на зимском одржавању као и
ручно чишћење снијега и леда с тротоара
и посипање залеђених тротоара у улицама
дефинисаће се уговором.
I.2.и 3. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И
П У Т Н О Г П О Ј А С А ОД О Т П А Д А К А ,
НАНОСА, БЛАТА, КОШЕЊЕ И ОДВОЗ
ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА И
УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА И ПРАЊЕ
УЛИЦА
Чишћење улица и тротоара од
отпада и наноса вршиће се у периоду од
15.03. до 15.11. текуће године, односно и
у мјесецима која се третирају као период
зимске службе уколико су временски
услови такви да нема потребе за зимском
службом.
Чишћење се врши на укупној
површини према динамици чишћења
појединих улица регулисаној посебним
програмом.
Прање асфалтних улица у граду
вршиће се према потреби у периоду
чишћења улица, односно када то одреди
овлашћено лице органа.
Ручно прикупљање комуналног
отпада с уличног појаса и улица које се
чисте врши се свакодневно. Динамика
ч и ш ћ е њ а и п р и к у п љ а њ а от п а д а к а
утврдиће се заједно са извођачем радова,
односно комуналним предузећем.
Кошење, крчење, одвоз покошене
траве и шибља са уличног појаса и других
јавних површина вршиће се у складу са
Програмом одржавања градских саобраћајница, тргова, паркова, ријечних корита,
спортских терена и других јавних површина.
Скупштина општине је усвојила
Локални еколошки акциони план (ЛЕАП),
који садржи низ акционих планова који
покривају све области на које треба
утицати да би се заштитила животна
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средина: вода, ваздух, земљиште, биодиверзитет, едукацију грађана итд. Здрава и
очувана животна средина је предуслов за
здрав и активан живот становништва
зато ће се и даље посвећивати велика
пажња пословима из ове области.
II ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У градским срединама зелене
површине имају вишеструку улогу од
санитарно хигијенске до декоративно
естетске. Да би зелене површине града у
потпуности одговарале својој улози мора
им се посветити посебна пажња почев од
пројектовања и подизања зеленила до
сталног одржавања и заштите свих
постојећих објеката јавног градског
зеленила.
Озелењавање парка и других
јавних површина у граду као и занављање
дрвореда новим садницама вршиће се у
складу са програмом.
На зеленим површинама у току
године изводиће се следећи радови:
1. прикупљање и одвоз отпадака,
кошење, крчење, прикупљање и
одвоз покошене траве и шибља на
градску депонију;
2. одржавање стабала, орезивање
украсног шибља и зелених ограда;
3. окопавање украсног шибља и
цвијећа ;
4. сађење дрвореда, украсног шибља
и цвијећа према програму озелењавања.
Радови ће се изводити у зависности
од потреба на појединим површинама.
Крпање ударних рупа на градским
саобраћајницама вршиће се након снимања стања градских саобраћајница у
прољетном периоду.
III ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И
В Е Р Т И К А Л Н Е С А О Б РАЋ А Ј Н Е
С И Г Н А Л И З А Ц И Ј Е И ОД Р Ж А В А Њ Е
СЕМАФОРА
Вертикална саобраћајна сигнализација представља једно од основних
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средстава која се користе за регулисање
кретања на саобраћајној мрежи, означавање опасних мјеста, или за упућивање
корисника до жељених циљева путовања.
Она се налази пред очима возача и осталих
корисника саобраћајне мреже, а њена
основна намјена је да буде уочљива,
видљива, читљива и разумљива свим
корисницима у саобраћају и да им пружи
јасну, правовремену и комплетну информацију за безбједно и сигурно кретање по
саобраћајној мрежи на подручју општине
Мркоњић Град.
На читавом градском и приградском подручју постављена је одговарајућа вертикална сигнализација која се
континуирано одржава током читаве
године. Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације врши се по важећим
правилницима и стандардима.
Одржавање и обнављање вертикалне сигнализације вршиће се након
снимања стања на терену, а потом
извршити набавку и постављање саобраћајних знакова у граду који недостају по
врстама и утврђеном приоритету.
Ра д и б е з б ј е д н о г р е г ул и с а њ а ,
вожње и каналисања саобраћаја на
гр а дсим са обр а ћа јница ма врши се
обиљежавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације и то једном годишње.
Ознаке се исцртавају у складу са важећим
стандардима и нормама за ову област.
Редовно одржавање семафора
подразумјева одржавање уређаја и
спољне опреме на семафорима, замјену
сијалица, грла, осигурача, штитника и
сочива, фарбање стубова, замјену уништених стубова и лантерни у саобраћајним
незгодама, прање сијалица , сочива и
отклањање ситних кварова на командним
уређајима.
IV ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
Чишћење сливника на јавним површинама уградња оштећених сливника и
решетки вршиће се по потреби и налогу
надлежног органа, а вршиће се и интервентни радови на санацији одводње
површинских и отпадних вода на подручју
града гдје се укаже хитна потреба за
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интервенцијом.
Санација већих канализационих
кварова вршиће се по указаној потреби и у
складу са расположивим буџетским средствима.
V ЈАВНА РАСВЈЕТА
Код јавне расвјете планирано је
одржавање и санација јавне расвјете и
плаћање утрошка електричне енергије за
јавну расвјету.
Радови на одржавању јавне расвјете односе се на редовно одржавање и
радове на санацији-реконструкцији
мањег обима. Редовно одржавање јавне
расвјете подразумијева замјену сијалица,
пригушница, упаљача, грла осигурача,
дефектажу и отклањање кварова, фарбање стубова, замјену уништених стубова и
свјетиљки у саобраћајним незгодама,
замјену оштећеног кабла и сл.

- машинско и ручно кошење уређених и не
уређених зелених површина
- одржавање украсног грмља ( орезивање
и формирање истог ).
- одржавање живе ограде ( орезивање,
изграбљивање и окопавање ).
- одржавање и засађивање ружичњака (
попуна садњом постојећих, орезивање и
формирање, окопавање и заштита ).
- садња сезонског цвијећа са свим потребним радовима (окопавање, залијевање
и прихрана).
- одржавањ е зеленила око спомен
обиљежја
- набавка контејнера
УКУПНО:
50.000,00
3. Фонтанe
3.1 Утрошак воде на јавним површинама
1.000,00
3.2. Одржавање фонтана
5.000,00
УКУПНО:
6.000,00

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
4. Јавна расвјета и семафори
1.Чишћење јавних саобраћајних
површина у граду
1.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних
(асфалтних и макадамских) и зелених
површина (градских улица, тротоара,
тргова, паркинга, уређених и не
уређених зелених површина и дгуго)
70.000,00
1.2. Прање асфалтних и других уређених
јавних површина ауто цистерном и
ру ч н о с а ч и ш ћ е њ е м ул и ч н и х
сливника.
10.000,00
УКУПНО:

80.000,00

2. Одржавање јавних површина и
заштита животне средине
2.1. Одржавање саобраћајних површина
10.000,00
2.2. Одржавање јавних зелених површинa:
40.000,00
- одржавање, обнављање и садња дрвореда.

4.1. Утрошак електричне енергије за јавну
расвјету и семафоре
210.000,00
4.2. Одржавање јавне расвјете и семафора
80.000,00
УКУПНО:
290.000,00
5. Вертикална и хоризонтална сигнализација
5.1.Одржавање и обнова вертикалне
саобраћајне сигнализације 2.000,00
5.2.Обнављање хоризонталне саобраћајне
сигнализације
16.000,00
УКУПНО:
18.000,00
6. Зимска служба
6.1. Одржавање проходности градских
саобраћајница, тргова и тротоара
80.000,00
6.2. Одржавање проходности локалних и
некатегорисаних путева
70.000,00
УКУПНО:
150.000,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Чишћење јавних саобраћајних
површина
80.000,00
2. Одржавање јавних површина и заштита
животне средине
50.000,00
3. Фонтане
6.000,00
4. Јавна расвјета и семафори 290.000,00
5. Вертикална и хоризонтална сигнализација
18.000,00
6. Зимска служба
150.000,00
УКУПНО:
594.000,00

IV Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у "Службеном
гласнику општине Мркоњић Град".
Број: 02- 022- 96/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 16. став 6. Закона о
јавним путевима (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 89/13 и 83/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(''Службени гласник општине Мркоњић
Град'' број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници одржаној
14.05.2021. године д о н и ј е л а је
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД
ЗА 2021. ГОДИНУ
Законом о јавним путевима
(''Службени гласник Републике Српске''
б р о ј : 8 9 / 1 3 и 8 3 / 1 9 ) и О д л у ко м о
локалним и некатегорисаним путевима
на подручју општине Мркоњић Град
(''Службени гласник општине Мркоњић
Град'' број 5/05 и 5/08) дефинисано је
одржавање јавних путева и путних
објеката, обављање сталног надзора над
стањем јавних путева и путних објеката,
начин и услови обављања надзорне
службе као и услови које мора испуњавати
извођач који се бави одржавањем и
заштитом јавних путева и путних
објеката, те заштита и финансирање
радова на локалним и некатегорисаним

путевима и путним објектима на подручју
општине Мркоњић Град.
Одржавањем локалних путева
сматрају се радови којима се обезбјеђују
несметан и безбједан саобраћај и чува
употребна вриједност пута, што подразумијева сљедеће:
-

-

-

-

-

Оправку асвалтних површина,
крпљење ударних рупа, санацију
одрона, клизишта и слично;
Насипање ударних рупа на макадамским површинама, санацију
одрона, клизишта и слично;
Окресивање високог и ниског
растиња уз пут у јавној и приватној
својини;
Одржавање и кошење банкина;
Одржавање канала за одводњу
оборинских и других вода;
Чишћење шахтова и пропуста са
њиховим улазним и излазним
главама;
Одржавање потпорних и обложних
зидова;
Одржавање и заштита хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације и слично.

Радови на кресању шибља, ниског
и високог растиња, кошење банкина, те
чишћење јаркова, канала и пропуста
вршиће се у сарадњи са локалним
становништвом.
Радови на санацији ударних рупа на
асфалтним површинама, као и радови на
насипању макадамских површина обављаће се према указаној потреби, стању
оштећења коловоза и сходно планираним
буџетским средствима.
Материјали који се употребљавају
за одржавање локалних путева морају у
цјелости одговарати важећим техничким
прописима и стандардима, односно:
- за одржавање асфалтних коловоза
морају се употребљавати материјали од
којих су изграђени коловози,
- за оправку оштећених дијелова макадамских коловоза употребљава се туцаник,
камена ситнеж, шљунак и камена дробина.
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Шљунак мора одговарати техничким прописима и стандардима, а камена
дробина мора да садржи камени материјал различитих величина зрна, са
максималном величином зрна до 60 мм и
садржајем глиновитих примјеса до 5%.
Материјал за одржавање путева
углавном ће се користити из најближих
локалних позајмишта материјала.
Неопходно је одржавати објекте уз
одводњу, односно, мора се обезбиједити
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нормално прихватање и одвођење
површинских и подземних вода што
п од р а з у м и ј е в а ч и ш ћ е њ е с п о љ н и х
одводних канала и пропуста.
Како би се обезбиједило нормално
и безбједно одвијање саобраћаја на
путевима, неопходно је вршити кресање
шибља уз пут и око пута, кошење и
одржавање банкина као и одржавање
осталих путних објеката на путевима и уз
путеве.
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Укупна дужина локалне путне
мреже обухваћена овим програмом
износи:
- С а в р е м е н и ко л о в о з ( а с ф а л т )
..................................................134.010,00 м
- Туцаник (макадам) .........30.840,00 м
УКУПНО:

164.850,00 м

Укупна дужина некатегорисане
путне мреже износи:
- С а в р е м е н и ко л о в о з ( а с ф а л т )
.....................................................94.591,00 м
- Туцаник (макадам)........159.909,00 м
УКУПНО:

254.500,00 м

Потребно је напоменути да се
укупна дужина некатегорисане путне
мреже сваке године повећава, јер долази
до пробијања нових путних праваца у
циљу бољег саобраћајног повезивања
одређених локација или се врши оспособљавање старих путних праваца који су у
одређеном периоду били престали да се
користе.
У некатегорисану путну мрежу
нису укључени шумски путеви, односно
путеви који се користе само за прикупљање и транспорт примарних дрвних
сортимената (обловине).
У 2021. години буџетом предвиђена средства за одржавање локалних
путева износе 150.000,00 КМ.
На одржавање макадамских лока-

лних-категорисаних путева планира се
3
извести и уградити максимално 1.411 м
материјала из локалних позајмишта који
одговара стандардима за ту врсту радова,
са припремом, превозом, разастирањем и
ваљањем материјала и јаловине (дробљени камени материјал величине зрна 0-60
мм, тампон II класа).
На одржавање макадамских некатегорисаних путева планира се извести и
3
уградити максимално 4.235 м материјала
из локалних позајмишта који одговара
стандардима за ту врсту радова, са
припремом, превозом, разастирањем и
ваљањем материјала и јаловине (дробљени камени материјал величине зрна 0-60
мм, тампон II класа).
Кресање шибља и ниског растиња на
јавним површинама и путним правцима
гдје шибље омета прегледност и несметано одвијање саобраћаја вршиће се
према указаној потреби и са радним
учешћем локалног становништва. Планирана средства за ову намјену односе се на
набавку горива и мазива, а радове ће
извести локално становништво.
Санација ударних рупа и других
оштећења на локалним и некатегорисаним путевима са асфалтним коловозом
(крпљење ударних рупа) планира се
извести у површини од 650 м 2 , а на
асфалтним градским саобраћајницама у
2
површини од 210 м .
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Радови на одржавању путева са
макадамским застором вршиће се у
прољетном периоду од 01.05. – 01.07.2021.
године, и у јесењем периоду од 01.09. –
01.11.2021. године. Радови на санацијикрпљењу ударних рупа на асфалтним
површинама вршиће се у прољетном
периоду од 01.04. – 01.06.2021. године.

планирана за 2021. годину која су
намијењена за реализацију овог Програма
могу бити и другачије распоређена,
зависно од потреба на терену и сходно
стању путне мреже. О промјени
расподјеле средстава одлучује Начелник
општине, на пријед лог над лежног
Одјељења.

Рекапитулација трошкова одржавања:

Средства за одржавање некатегорисаних путева обезбјеђује општина у
буџету. Радови ће се одобравати према
указаној потреби и на основу степена
оштећења коловоза, што процјењује
надлежно Одјељење у сарадњи са Мјесним
заједницама и након проведене процедуре избора извођача радова. Приоритет
приликом извођења радова на одржавању
имаће они путни правци на којима
грађани дају и властито новчано учешће
за потребе одржавања и насипања путева.
Ако се на путним правцима јави потреба
за интервенцијама већим од предвиђених
и ако планирана новчана средства не буду
довољна, износ планираних новчаних
улагања може се повећати ако се обезбиједе додатна средства, која могу бити
планирана ребаланском буџета или из
неког другог извора финансирања.
Радови на одржавању-насипању
некатегорисаних путева неће бити
извођени на оним дионицама и локацијама гдје то не дозвољавају услови пута
(велики успони, недовољна ширина пута,
неокресано високо и ниско растиње и
слично).

-

-

Насипање макадамских категорисаних путева...............29.983,00 КМ
Насипање макадамских некатегорисаних путева..........90.000,00 КМ
Крпљење ударних рупа на градским улицама.......................7.000,00 КМ
Крпљење ударних рупа на локалним и некатегорисаним путевима........................................21.017,00 КМ
Кресање шибља и ниског растиња
...................................................2.000,00 КМ

У К У П Н О:.....................................150.000,00 КМ
За локалне и некатегорисане
путеве радови ће се одобравати према
указаној потреби и на основу степена
оштећења коловоза, што процјењује
надлежно Oдјељење у сарадњи са Мјесним
заједницама и након проведене процедуре избора извођача радова.
Кресање шибља, ниског и високог
растиња на појединим локалним и некатегорисаним путевима није приоритет у
односу на санацију-насипање ударних
рупа на макадамским путевима, санацију
одрона, клизишта и посљедица елементарних непогода. Кресање шибља на
појединачним дионицама макадамских
путева јесте основни услов да би се на тој
д и о н и ц и м о гл и и з в р ш и т и р а д о в и
санације-насипања ударних рупа.
Средства за управљање,
одржавање и заштиту локалних путева
обезбјеђује општина у буџету. Овај
Програм сачињен је на основу средстава
која су у буџету планирана за ову намјену.
Средства планирана за ове намјене могу
бити умањена, у складу са динамиком и
процентом пуњења буџета. Средства

Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Мркоњић Град''.
Број: 02- 022- 97/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.
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На основу члана 10. Закона о
концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18) и члана
36. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град» број: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град нa 4. сједници, одржаној
дана, 14.05.2021. године донијела је
ПЛАН
утрошка средстава од концесионе
накнаде у 2021. години
I
Овим Планом уређује се начин
прикупљања и трошења средстава по
основу концесионе накнаде, а у вези са
кориштењем природних ресурса на
подручју општине Мркоњић Град за 2021.
годину.
II
Планирана средства од концес-

IV
Начин утрошка средстава распоређених за сврхе из тачке 2., биће детаљно
разрађен у Програму за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град за
2021. годину. Програм за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић
Град за 2021. годину израдиће Агенција за
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ионе накнаде, укључујући и средства
остварена по основу поврата депозита у
2021. години износиће 1.415.992,89КМ, а
чине их:
o Пренесена, неутрошена средства из
2020. године – 25.992,89КМ,
o План средстава по основу концесионе
накнаде у 2021. години – 1.200.000,00КМ,
o План средстава по основу кориштења
минералних сировина – 30.000,00КМ,
o План примитака од наплате датих
зајмова у 2021. години по основу реализације подстицајних програма (депозита)
из ранијег периода – 160.000,00КМ.
III
Средства од накнаде из предходног
члана ове Одлуке распоређују се на сљедећи начин:

привредни развој и Одјељење за привреду
и финансије.
V
Средства из члана III могу се прераспоређивати током године у зависности
од исказаних потреба, уз обавезу да
утрошена средства за изградњу и санацију
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примарних и инфраструктурних ојеката
не могу бити мања од 30%.

јавних прихода општине и представљају
средства буџета општине.

VI
Н еу т р о ш е н а с р е д с т в а н а д а н
31.12.2021. године, прикупљена од
концесионе накнаде ће се користити у
складу са Законом и Планом за наредну
годину.

III
У складу са економско-финансијским планом пословања Корисника
шума и шумског земљишта у својини
Репулике Српске и буџетом општине
Мркоњић Град за 2021. годину накнада за
кориштење шума и шумског земљишта у
својини Репулике Српске планирана је у
износу од 650.000 КМ, а чине је планирана
наплата заосталих потраживања по
основу накнаде за коришћење шума и
шумског земљишта у својини Репулике
Српске из 2020. године и планирана
наплата ових средстава по основу остварене производње у 2021. години.

VII
За намјенско трошење средстава
одговоран је Начелник општине.
VIII
Овај План ступа на снагу осмог дана
од д а н а о ј а в љ и в а њ а у « С л у ж е н о м
гласнику општине Мркоњић Град»
Број: 02- 022- 98/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 89. Закона о
шумама („Служени гласник РС“, број:
75/08. 60/13 и 70/20) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град („Служени
гласник општине Мркоњић Град“, број:
1 0 / 1 7 ) , П р а в и л н и к а о к о р и ш т е њу
средстава од надокнаде за кориштење
шума са подручја општине Мркоњић Град
(„Служени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 9/10), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 4. сједници одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
ПРОГРАМ
утрошка средстава остварених
продајом шумских дрвних
сортименатана подручју општине
Мркоњић Град у 2021. години
I
Овим Програмом утврђују се извори, висина и начин утрошка средстава
остварених продајом шумских дрвних
сортимената на подручју општине Мркоњић Град.
II
Средства од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта у својини
Репулике Српске уплаћују се на рачун

IV
Средства из члана III овог Програма
биће утрошена на сљедећи начин:
- Изградња, реконструкција и одржавање
локалних и некатегорисаних путева у
руралним подручјима, укључујући и
доспјеле обавезе по овом основу из
ранијег периода и обавезе по основу
кредитног задужења у дијелу који се
односи на рурална подручја.......350.000 КМ
- Изградња, реконструкција и одржавање
водоводне и канализационе инфра-структуре у руралним подручјима укључујући и
доспјеле обавезе по овом основу из
ранијег периода и обавезе по основу
кредитног задужења у дијелу који се
односи на рурална подручја..150.000 КМ
- Изградња, реконструкција и одржавање
инфраструктурних и других обеката у
руралним подручјима укључујући и
доспјеле обавезе по овом основу из
ранијег периода и обавезе по основу
кредитног задужења у дијелу који се
односи на рурална подручја.......150.000 КМ
V
Средства из члана IV могу се
прераспоређивати током године у зависности од исказаних потреба.
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VI
За намјенско трошење средстава
одговоран је Начелник општине.
VII
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Служеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 99/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 21. и члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19) и члана 19. и 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 4.
сједници одржаној 14.05.2021. године, д о
нијел а је
ПРОГРАМ
културних активности на подручју
општине Мркоњић Град
за 2021. годину
I УВОД
Законом о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске
број: 97/16 и 36/19) 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.
Стратегијом развоја културе Републике Српске дефинисани су општи циљ,
визија и приоритети у култури. 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 инте-

ркултурално разумијевање и чини стуб
социоекономског развоја општине Мркоњић Град.
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 2021. годину,
којим утврђује Календар културних
манифестација, основне правце расподјеле средстава из буџета општине
предвиђених за културу.
II ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
У претходним годинама остварени
су значајни резултати на пољу културе,
побољшана је сарадња са позориштима у
Републици Српској, БиХ и Републици
Србији, постављен је репертоар позоришних представа. Градско позориште
Мркоњић Град остварило је бројне
награде на фестивалима широм БиХ,
организатори су Фестивала дјечијег
стваралаштва и Дана позоришта. Подржане су и остале културне активности које
реализују удружења и појединаци 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 2021. године уради сљедеће:
· подржи и афирмише рад удружења
која се баве позоришном културом;
· подржи и афирмише рад удружења
која се баве музичком културом;
· подржи и афирмише ликовну
умјетност;
· подржи рад Културно умјетничких
друштава- фолклора,
· подржи активности на идентификацији и заштити културноисторијског насљеђа;
· да ЈУ Културно-спортски центар
„Петар Кочић“ оствари сарадњу, у
области позоришне и ликовне
културе, са надлежним институ-
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цијама и умјетницима у Републици
Српској и Србији.
III ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА
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спортски центар „Петар Кочић“, удружења
и СПЦ
Вријеме одржавања: 25. децембар -10.
јануар 2021. година
2.

Од јељење за општ у управу и
друштвене дјелатности у сарадњи са
Одбором за култ уру, образовање и
информисање ће да координише и прати
рад свих носиоца културних активности
који се финансирају из буџета општине.
Програмска оријентација у култури за
2021.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.
· Реализацију пројекта „Унапређење
понуде града кроз туризам, спорт и
културу -„Љето у Мркоњићу“.
· Реализацију пројекта „Успостављање и јачање институционалне
сарадње са дијаспором у области
културе 2020-2023. година, који је
уврштен у Стратегију развоја
општине Мркоњић Град и других
пројеката из области културе.
У оквиру програмске оријентације
треба подржати сљедеће манифестације
које су приказане у Календару културних
активности општине Мркоњић Град за
2021. годину:
Јануар
1.
Назив: Дјечија Нова година, прослава
Бадње вечери и остале манифестације
Организатор: Општина и ЈУ Културнo-

Назив: Светосавска академија
Опис: Културно-умјетнички програм
поводом обиљежавања школске славе Св.
Саве;
Организатор: Основне и средње школе на
подручју општине
Вријеме одржавања: 26. јануар 2021.
година.
Фебруар
3.
Назив: ДАН ОПШТИНЕ
Опис: Свечана академија поводом обиљежавања Дана општине
Организатор: Општина Мркоњић Град
Вријеме одржавања: 04.02.2021. година.
4.
Назив: ДАН ОПШТИНЕ
Опис: Годишњи концерт КУД „Петар I
Карађорђевић Мркоњић“
Организатор: КУД „Петар I Карађорђевић
Мркоњић“
Вријеме одржавања: 02.02.2021. година.
5.
Назив: ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ
Опис: Промоција награђених радова
љубавне поезије
Организатор: „Клуб умјетничких душа“
Вријеме одржавања: 14. фебруар 2021.
година
Март
6.
Назив: Годишњи концерт Дјечијег
градског хора «Мали принц»
Опис: Фестивал дјечије пјесме
Организатор: Дјечији градски хор „Мали
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принц“
Вријеме одржавања: Mарт, 2021. година
Април
7.
Назив: Вече хумора и сатире
Опис: Промоција награђених радова
Организатор: „ Клуб умјетничких душа“
Вријеме одржавања: 01. април 2021.
година
Мај
8.
Назив: „Васкршњи концерт“ -КУД
Опис: Фолклор
Организатор: КУД „Петар I Карађорђевић
Мркоњић“
Вријеме одржавања: Мај, 2021. година
9.
Назив: XVI музичка манифестација
„Дјеца пјевају граду“
Опис: Фестивал дјечије пјесме
Организатор: Општина Мркоњић Град
Вријеме одржавања: Mај, 2021. година
Јун
10.
Назив: XII „Конференција беба“
Опис: „Љепша Српска бројнија Српска“
Организатор: ЈУ „Народна библиотека „
Вријеме одржавања: 28. јун 2021. године
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12.
Назив: „ Џез фестивал“
Опис: Извођење врхунске Џез -музике
Организатор: Еколошки покрет
„Зеленковац“
Вријеме одржавања: Јул, 2021. година
Август
13.
Назив: ХIII „Дани позоришта“ у
Мркоњић Граду
Опис: Фестивал аматерских позоришта
О р г а н и з а т о р : Гр а д с ко п о з о р и ш т е
Мркоњић Град
Вријеме одржавања: Aвгуст 2021. година.
14.
Назив: Међународни дјечији фестивал
„Распјеване пахуљице“
Опис: Такмичење солиста и такмичење
дјечијих хорова
Организатор: Дјечији хор „Мали принц“
Вријеме одржавања: Aвгуст, 2021.године
Септембар
15.
Назив: XI Фестивал дјечијег драмског
стваралаштва
Опис: Фестивал дјечијег драмског стваралаштва РС
Организатор: Градско позориште и
Општина Мркоњић Град.
Вријеме одржавања: 25-29. септембар
2021.године.

Јул
Октобар
11.
16.
Назив: ХХХI Дани косидбе «Балкана
2021»
Опис: Културни дио манифестације Косачка смотра фолклора КУД“ Петар
Карађорђевић Мркоњић“
Организатор: Агенција за привредни
развој
Вријеме одржавања: 30. јун -01.јул 2021.
година.

Назив: XXIII Октобарски књижевни
одјеци „Око“
Опис: Књижевно вече
Организатор: „Kлуб умјетничких душа“,
Мркоњић Град
Вријеме одржавања: 10.октобар 2021.
година

14.05.2021.

Новембар
17.
Назив: IX Aранђеловдански вашар (XV
Етно фестивал„Јабука“, XV Дани меда,
IX Фестивал домаће ракије)
Организатор: ЈУ Културно-спортски
центар „Петар Кочић“ и Агенција за
привредни развој
Вријеме одржавања: 16-21. новембар
2021. година
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I V С ТА Њ Е О Б Ј Е К АТА У О Б Л АС Т И
КУЛТУРЕ
Дом културе је у потпуности
функционалан, постоје просторни капацитети за развој културе на подручју
општине Мркоњић Град. Поред Дома
културе, за реализацију одређених
манифестација у функцији је и Кино-сала.
V ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА
У буџету општине, планирана
средства за културу у 2021. години износе
85.000,00 КМ.

Децембар
18.
Назив: Годишњи концерт “КУД „Петар
Кочић“
Опис: Фолклор
Организатор: КУД „Петар Кочић “
Вријеме одржавања: Децембар, 2021.
година
Обзиром да се ситуација која се
тиче пандемије вируса корона - COVID 19
наставља и у 2021.години, претпоставка је
да ће иста ограничити или умањити
планиране култ урне активности и
одржавање културних манифестација
планираних
по Програму културних
активности на подручју општине Мркоњић Град за 2021. годину.
Календар културних манифестација 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-спортски центар
„ 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 складу са пристиглим
програмима удружења и појединаца и
оствареним буџетом општине, могу бити
одржане још неке културне манифестације (ликовне изложбе, позоришне
представе, књижевне вечери).

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 2021. 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 2021.
годину.
Број: 02- 022- 100/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.
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На основу члана 26. и 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 25. и 36. Статута општине Мркоњић
Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 10/17), Скупштина
општине Мркоњић Град на 4. сједници
одржаној 14.05.2021. године, д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
спортских активности на подручју
општине Мркоњић Град
за 2021. годину
I УBОД
Законом о спорт у Републике
Српске (Сл.гласник РС, број 79/20 ) уређују
се општи интереси и развојни програми у
области спорта, услови за обављање
спортских активности, остваривање
слободе удруживања и организовања,
права и обавезе спортиста, ученичке и
студентске активности, спортска такмичења и приредбе.
Такође, прописане су и надлеж н о с т и у п о гл е д у с у ф и н а н с и р а њ а
програма спортских организација из
буџета општине:
·

·

·

·
·

·

Изградња, одржавање, кориштење
и реконструкција спортских објеката,
Учешће у обезбјеђивању реализације општинских и међуопштинских школских такмичења,
спортско – рекреативних такмичења, масовних и традиционалних
манифестација,
Стварање услова за подизање
квалитета рада свих активних
спортиста, а посебно 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.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Програм спортских активности
произилази из обавеза утврђених у
Закону о спорту и односи се, највећим
дијелом само на обавезе које су у оквиру
интереса локалне заједнице и у складу са
њеним могућностима и потребама. 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 незаобилазна
потреба човјека.
Према Регистру пореских обвезника којег води Пореска управа РС, на
п од ру ч ју о п ш т и н е ј е , з а к љу ч н о с а
31.12.2020.године, регистровано 15
спортских клубова и организација, од
којих је 7 активних и функционишу кроз
фудбал, одбојку, кошарку, џудо, стони
тенис кик бокс. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фудбалски клуб «СЛОБОДА»
Фудбалски клуб «МОНТЕВИДЕО»
Kошаркашки клуб «МЛАДОСТ»
Џудо клуб «АТОС»
Стоно-тениски клуб «МИМОЗА»
Женски одбојкашки клуб
«БАЛКАНА-МП»
7. Кик -бокс „ТИГАР“
Број активних клубова се у последњих 10 година смањио, јер су неки од
клубова у фази мировања, као нпр:
(Aтлетски клуб „Петар Мркоњић“ Шаховски клуб „Ан Пасан“, Таеквон до клуб
„Балкана“ и Таеквон до клуб „Тигар“,
Тениски клуб «НЕЦ» Карате клуб М. Град,
Скијашки клуб «СТАРТ», Шаховски клуб
«КРАЉ»

14.05.2021.
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ШЕМА ОРГАНИЗАЦИJЕ СПОРТА ОПШТИНЕ

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности предлаже Програм
спортских активности за 2021. годину
којим утврђује основне правце, стратегију
развоја и остваривање локалног интереса
Општине.
II БИТНЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
У 2021. ГОДИНИ
Од јељење за општу управу и
друштвене дјелатности полазећи од
чињенице и тренутног стања спорта на

п од ру ч ју о п ш т и н е М р к о њ и ћ Гр а д ,
предлаже да се током 2021. 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,
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§

§

§

§

Подршка укључивању у спорт и
његова доступност – подстицање
укључивања у спорт што већег
броја дјеце и омладине,
Остваривање и вредновање врхунских спортских резултата 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 слободног
времена младих,
Подршка школском и рекреативном спорту.

I I I П Р О Г РА М С К И С А Д Р Ж А Ј И
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Општинска управа општине
Мркоњић Град и Одјељење за општу
управу и друштвене д јелатности у
области спорта има обавезу 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 области спорта и физичке
културе. У том домену посебан акценат
треба ставити на:
§ Омасовљење спорта, укључивање
већег броја младих у активности
спортских клубова и
§ Обезбјеђивање и усмјеравање
реализације школских спортских
такмичења.
Програмска оријентација спорта у
2021. години треба бити усмјерена на:
·
·
·

·

Праћење рада спортских клубова,
Праћење и подржавање традиционалних манифестација,
Подржавање спортске рекреације
као средства здравља и културе
грађана,
Подршка школским спортским

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

такмичења,
· Праћење и подржавање спортског
васпитања као педагошког процеса, с циљем стварања навика
спортског ангажовања током
цијелог живота.
У оквиру Програмске оријентације треба организовати:
o Школска спортска такмичења у
организацији основних и средњих
школа.
o На подручју града и села подржати,
односно организовати видове
спортске рекреације:
- кошаркашке турнире «STREET
BALL»
- турнире у фудбалу
- турнир у стоном тенису
Праћењем званичних активности
очекујемо:
·

·

·

Да КК «МЛАДОСТ» задржи
прволигашки статус и да се ФК
„Слобода“ врати у прву лигу,
Да клубови врше едукације и
усмјеравају спортисте за стручно
оспособљавање за тренере и судије,
Остали спортски колективи да
побољшају своје спортске
резултате у односу на претходну
годину и да изврше омасовљавање
својих клубова како би што више
младих било укључено у спортске
догађаје.
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Обзиром да се ситуација односно
стање које се тиче пандемије вируса
корона - COVID 19 наставља и у
2021.години, претпоставка је да ће се исто
ограничити или умањити планиране
спортске активности и одржавање
спортских манифестација планираних по
Програму спортских активности на
подручју општине Мркоњић Град за 2021.
годину.
IV 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 Гра-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

цима, 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.
Предвиђено је да се у току ове
године на основу препоруке стручне
комисије изврши реконструкција дјечијих
и спортских игралишта у складу са
потребама истих, као и набавка неопходних спортских реквизита.
Неопходно је напоменути да је
тренутно онемогућено кориштење градског стадиона Луке, а самим тим је
онемогућено тренирање и одигравање
утакмица ФК „Слобода“.
Општина Мркоњић Град је почела и
са изградњом помоћног стадиона у

14.05.2021.

оквиру Спортско рекреативног центра
„Луке“, са вјештачком травом и расвјетом,
који задовољава прописе и стандарде
ФИФА, УЕФА, ФС БИХ и ФСРС за одигравање националних лига.
V
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3.

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА

У складу са чланом 109. Закона о
спорту (Сл. гласник РС, број 79/20) и
Правилника о категоризацији спортова у
Републици Српској (Сл. гласник РС, број
100/13), а у циљу остваривања општег
интереса општине Мркоњић Град у
области спорта у буџету планирају се
намјенска средства за финансирање
спорта.
Буџетом општине за 2021. годину
планирана су средства за спорт у износу
од 360.000,00КМ.
На основу члана 119. Закона о
с п о рт у Р С , у с к л а д у с а с п о рт с к и м
резултатима, традицијом, организацијом
развијености спортске гране, те
категоризацијом спортова у РС, спортови
и с п о рт с ке о р г а н и з а ц и ј е о п ш т и н е
Мркоњић Град разврставају се према
сљедећој категоризацији спортских
организација општине Мркоњић Град за
2021. годину:
§
§

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРВЕ
КАТЕГОРИЈЕ
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУГЕ
КАТЕГОРИЈЕ

Критеријуми за спортске организације
прве категорије
У спортске организације Прве
категорије - разврставају се спортске
организације општине Мркоњић Град
које, поред Општих услова, испуњавају
следеће критеријуме:

1. Спортске организације са непрекидним радом најмање 20 година;
2. Спортске организације које по
организацији, стручном раду, броју

4.

5.

6.

селекција и спортиста, данас представљају носиоце развоја спорта
општине Мркоњић Град и РС;
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;
Спортске организације које у
свом раду имају заступљене све
спортске селекције;
Спортске организације које
својом организацијом и маркетиншким активностима, обезбјеђују финансијска средства за
остварење својих краткорочних и
дугорочних планова развоја.
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 следеће
гране спорта и спортске организације:
КОШАРКА ............... КОШАРКАШКИ КЛУБ
„МЛАДОСТ“
ФУДБАЛ ................... ФУДБАЛСКИ КЛУБ
„СЛОБОДА“
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
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једине у некој грани спорта у
општини Мркоњић Град
4. Спортске организације са дугорочним плановима развоја спорта.
5. Спортске организације које су
надлежном Одјељењу, благовремено доставиле годишњи
Програм рада и Извјештај о раду на
разматрање.
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“
Расподјела средстава утврђује се
према следећим Критеријума за расподјелу и намјену средстава суфинансирања
програма спортских организација:
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
спортских организација, израђени су
Критеријуми за расподјелу и намјену
средстава суфинансирања програма
спортских организација Прве категорије.
1 . Су ф и н а н с и р а њ е т р о ш к о в а р а д а
омладинских категорија спортских организација.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

2. Суфинансирање трошкова одласка и
одигравања првенствених, куп и међународних утакмица на гостујућем терену за
сениорске екипе:
3. Суфинансирање трошкова службених
лица и трошкова организације одигрaвaња првенствених, куп и међународних
утакмица на домаћем терену за сениорске
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 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.
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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 2021. годину
за потребе спорта и физичке културе,
планирана су средства у укупном износу
од 360.000,00 КМ.

ПРЕГЛЕД
средстава планираних у буџету за финансирање спорта и
физичке културе за 2021. годину

Ред
Бр.
1.

НАМЈЕНА СРЕДСТАВА
Суфинансирање програма спортских
организација прве категорије

2.

Суфинансирање програма спортских
организација друге категорије

3.

4.

Суфинансирање спортских
манифестација и такмичења која се
одржавају у граду
Школски и рекреативни спорт
Остали непоменути расходи у области спорта

5.
6.

Планирано за
2021. год.
260.000,00
20.000,00

30.000,00

30.000,00
5.000,00

Расходи за текуће одржавање спортских
објеката и терена

УКУПНО

360.000,00КМ

Средства ће се дозначавати у
складу са пуњењем буџета, такође у
случају да буде неопходно вршиће се
прерасподјела средстава по програмима,
односно намјени средстава.
Расподјела средстава вршиће се за
манифестације:
§ Избор најбољих спортиста и спортског клуба општине Мркоњић Град
§ Дани Косидбе
§ Госпојинске уличне трке
§ Градски турнир у малом фудбалу
§ Street ball
§ Мале олимпијске игре
§ Ту р н и р у м а л о м ф уд б а л у
„Монтевидео“.
Број: 02- 022- 101/21.
Дана, 14.05.2021. године

15.000,00

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Мркоњић Град
за 2020. годину
1. Усваја се Извјештај о извршењу Буџета
општине Мркоњић Град за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављен у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 86/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.
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На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом
здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град у 2020. години

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду ЈУ
ОШ „Бранко Ћопић“ Бјелајце
за школску 2019/2020. годину

1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Дом
здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић
Град у 2020. години, са годишњим
обрачуном.

1. Прихвата се Информација о раду ЈУ ОШ
„Бранко Ћопић“ Бјелајце за школску
2019/2020. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављен у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 103/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о утрошку
средстава од таксе за посебне мјере
заштите од пожара за 2020. годину
1. Прихвата се Информација о утрошку
средстава од таксе за посебне мјере
заштите од пожара за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављен у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 102/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављен у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 104/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду
Правобранилаштва Републике Српске
- Сједиште замјеника правобраниоца
Бања Лука за 2020. годину
1. Прихвата се Информација о раду
Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника правобраниоца Бања
Лука за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављен у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 106/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.
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На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о Информацији о раду Општинске
организације породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила
општине Мркоњић Град
за 2020. годину
1. Скупштина општине Мркоњић Град
није прихватила Информацију о раду
Општинске организације породица
заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила општине Мркоњић Град
за 2020. годину, јер није имала потребну
скупштинску већину од укупног броја
одборника.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 105/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 129. Пословника о
раду Скупштине општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 1/18), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је

виду сврху, циљеве и задатке тих
удружења/организација, као и начин
њиховог финансирања.
2. Овај закључак ће бити објављен у
„ С л у ж б е н о м гл а с н и к у о п ш т и н е
Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 114/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију Програма за
подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град у 2021. години
(Компонента: Подршка развоју
пољопривреде)
I
У с а с т а в Ко м и с и ј е з а и м п л е ментацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у
2021. години (Компонента: Подршка
развоју пољопривреде), именују се:
1. Радован Димитрић, предсједник,
2. Рајко Лазендић, члан,
3. Зорица Гламочак, члан,
4. Дијана Еремија, члан,
5. Драгољуб Видарић, члан.

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Мркоњић Град
изражава став да представници
(предсједници, секретари,
предсједници скупштина и надзорних
одбора и др.) удружења/организација
проистек лих из одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске не
треба да буду политички активни,
п о с е б н о н е т р е б а д а б уд у н а
кандидатским листама на изборима за
било који ниво власти, нити чланови
органа политичких странака, имајући у

II
Задаци Комисије из тачке I овог
Рјешења одређени су Програмом за
подстицај привредног развоја општине
Мркоњић Град у 2021. години.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 107/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.
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На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементац ију Програма за
подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град у 2021. години
(Компоненте: Подршка развоју МСП и
предузетништва и Подршка развоју
туризма)
I
У састав Комисије за имплементацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у
2021. години (Компоненте: Подршка
развоју МСП и предузетништва и Подршка
развоју туризма), именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Стевица Еремија, предсједник
Радомир Попадић , члан,
Дамир Сладојевић, члан,
Гордана Лекић, члан,
Драган Богојевић, члан.

II
Задаци Комисије из тачке I овог
Рјешења одређени су Програмом за
подстицај привредног развоја општине
Мркоњић Град у 2021. години.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 108/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка
21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2)
тачка 23) Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић

Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 4. сједници одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о разрјешењу
Савјета за спорт
1. У Рјешењу о разрјешењу Савјета за
спорт, број: 02-022-39/21 од 26.02.2021.
године („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број 1/21), у тачки I
подтачка 5. мијења се и гласи:
„5. Душан Тркуља, члан“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће бити објављено у
„ С л у ж б е н о м гл а с н и к у о п ш т и н е
Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 109/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка
33) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2)
тачка 24) Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоињћ
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град
1. СТЕВИЦА ЕРЕМИЈА из Мркоњић
Града, разрјешава се дужности
члана Управног одбора ЈЗУ Дом
здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град.
2. Разрјешење из претходне тачке
овог рјешења врши се због писмене
оставке на мјесто члана Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован
Рашковић“ Мркоњић Град.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
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доношења, а исто ће бити објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 110/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03), члана 18. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 36. став (2) тачка 34)
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоињћ
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом
здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град
1. У рјешењу о именовању чланова
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др
Јован Рашковић“ Мркоњић Град, број:
02-022-81/19 од 25.04.2021. године
( „ С л у ж б е н и гл а с н и к о п ш т и н е
Мркоњић Град, број: 4/19) , у тачки I
подтачка 2. мијења се и гласи:
„2. Дејан Гавриловић“, дипломирани
економиста – менаџер јавне управе,“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће бити објављено у
„ С л у ж б е н о м гл а с н и к у о п ш т и н е
Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 111/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка
33) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2)
тачка 24) Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоињћ

Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора
ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
1. ЈОВАН МАРЧЕТА из Мркоњић Града,
разрјешава се дужности члана
Управног одбора ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град.
2. Разрјешење из претходне тачке
овог рјешења врши се због оставке
на мјесто члана Управног одбора ЈУ
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће бити објављено у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 112/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03), члана 18. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 36. став (2) тачка 34)
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоињћ
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 4. сједници, одржаној
дана 14.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању
чланова Управног одбора ЈУ Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
1. У рјешењу о именовању чланова
Управног одбора ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град,
број: 02-022-85/19 од 25.04.2021.
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године („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број 4/19), у тачки I
подтачка 3. мијења се и гласи:
„3. Сања Кнежевић, дипломирани
економиста,“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће бити објављено у
„ С л у ж б е н о м гл а с н и к у о п ш т и н е
Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 113/21.
Дана, 14.05.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Стевица Еремија,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број : 97/16 и 36/19),
члана 66. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17) и члана 6. Одлуке о
бесплатном превозу ученика на подручју
општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број
2/21), Начелник општине Мркоњић Град
доноси
ОДЛУКУ
о субвенционисању јавног превоза
ученика на подручју општине
Мркоњић Град
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин
остваривања права на субвенционисање у
пуном износу трошкова за јавни превоз
ученика основних и средњих школа у
ванлинијском и линијском саобраћају на
подручју општине Мркоњић Град, начин
обрачуна и износ субвенције.
Члан 2.
Субвенција за јавни превоз ученика
основних школа ће се обрачунавати на
мјесечном нивоу по пређеном километру
на ванлинијској или линијској релацији, и
то у следећем износу:
-

Линије које приликом превоза
ученика користе магистрални пут
на подручју општине Мркоњић
Град – субвенција износи 0,30 КМ

-

по пређеном километру.
Линије које приликом превоза
ученика користе категорисане
локалне и регионалне путеве на
подручју општине Мркоњић Град –
субвенција износи 0,50 КМ по
пређеном километру.

Члан 3.
Субвенција за јавни превоз ученика
средњих школа ће се обрачунавати на
мјесечном нивоу у висини цијене појединачне мјесечне карте која за сљедеће
линије износи:
1. Чираковац – Мркоњић Град
2. Граци – Ораховљани – Мркоњић
Град
3. Подбрдо - Мркоњић Град
4. Подрашница – Мркоњић Град
5. Подшиљак – Брдо – Мркоњић Град
6. Бјелајце – Мркоњић Град
7. Сурјан – Шеховци – Тријебово –
Мркоњић Град
Члан 4.
Средства за субвенцију у ванлинијском и линијском саобраћају
исплаћиваће се са буџетске позиције
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности 416100 –текуће помоћи
ученицима основних и средњих школа превоз, а за реализацију ове Одлуке
задужује се Одјељење за привреду и
финансије Општинске управе Мркоњић
Град.
Члан 5.
Право на субвенцију остварују
правна лица и предузетници који имају
регистровану дјелатност превоза
путника и чије сједиште се налази на
територији општине Мркоњић Град.
Члан 6.
Правно лице или предузетник које
остварује право на субвенцију треба да
достави сљедећу документацију:
- списак ученика које превози, а који је
овјерен од стране школе,
- изјаву превозника да од ученика неће
вршити никакву наплату карте за превоз,
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- изјаву о пређеном броју километара на
дневном нивоу или доказ о броју пређених километара на одређеној релацији на
којој се врши превоз ученика утврђен по
даљинару Министарства просвјете и
културе Републике Српске.
- списак релација на којима се врши
превоз.
Члан 7.
До промјене субвенције може доћи
уколико се изврши повећање или
смањење броја линија, усљед значајног
смањења броја ученика који користе
услуге превоза или усљед повећања или
смањења цијене нафте преко 20% од
цијене у моменту потписивања Уговора
и з м е ђ у О п ш т и н е М р ко њ и ћ Гр а д и
превозника.
Члан 8.
Рокови и начин плаћања трошкова
превоза ученика уредиће се уговором
и з м е ђ у О п ш т и н е М р ко њ и ћ Гр а д и
превозника.
Члан 9.
Задужује се Одјељење за општу
управу и друштвене дјелатности Општинске управе Мркоњић Град да врши
усклађивање цијене превоза у случају
значајне промјене параметара релевантних за превоз.
Члан 10.
Плаћање по основу субвенције ће
се вршити на бази испостављених
фактура од стране корисника субвенције,
које је корисник дужан испоставити до 15ог у мјесецу за претходни мјесец.
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Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о субвенцији за
ј а в н и п р е в о з у ч е н и к а н а п од ру ч ју
општине Мркоњић Град, број: 01-3458/20 од 18.12.2020. године.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 01-345-23/21.
Дана, 31.03.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 24. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 23. и 66. Статута општине Мркоњић
Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број 10/17), Начелник
општине Мркоњић Град д о н о с и
ОДЛУКУ
о приступању изради Социјалне карте
општине Мркоњић Град
I
Овом одлуком приступа се изради
Социјалне карте општине Мркоњић Град
(у даљем тексту: Социјалне карте).
Циљ израде Социјалне карте је
сагледавање социјалног статуса корисника и пот енција лних корисника
социјалних права и незапослених лица, a у
сврху доношења адекватних социјалних и
развојних политика општине Мркоњић
Град.

Члан 11.
За реализацију ове Одлуке
задужује се Одјељење за привреду и
финансије Општинске управе општине
Мркоњић Град.

II
За потребе израде Социјалне карте
биће ангажована овлаштена физичка или
правна лица, у складу са спроведеним
поступком јавне набавке, која ће пружати
стручне услуге и водити процес израде
Социјалне карте.

Члан 12.
Надзор над спровођењем ове
Одлуке вршиће саобраћајна инспекција и
комунална полиција Општинске управе
општине Мркоњић Град.

III
Посебним рјешењем начелника
општине биће формирана радна група,
унутар које се именује координатор радне
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групе и одговорне особе из области
социјалне заштите и запошљавања, које
ће учествовати у поступку прикупљања и
о б р а д е п од а т а к а , од н о с н о и з р а д и
Социјалне карте.
IV
У процесу израде Социјалне карте
поштоваће се одредбе Закона о заштити
личних података и Закона о социјалној
заштити.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 01-530-3/21.
Дана, 19.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 9.
Правилника о платама и накнадама
о п ш т и н с к и х с л у ж б е н и к а и д ру г и х
запослених радника у општинској управи
општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број 6/17)
и члана 66. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Начелник општине
Мркоњић Град д о н о с и
ОДЛУКУ
о коришћењу мобилних телефона у
службене сврхе
Члан 1.
Овом Oд луком одређују се
функционери Општине, службеници и
намјештеници Општинске управе
Општине који имају право на коришћење
мобилних телефона у службене сврхе до
одређеног износа рачуна утврђеног овом
Одлуком, као и начин плаћања трошкова
мобилних телефона.
Члан 2.
Право на коришћење мобилног
т е л е ф о н а у с л у ж б е н е с в р хе и м а ј у
функционери Општине, службеници и
намјештеници Општинске управе до

износа мјесечног рачуна, како слиједи:
- Начелник општине ................до 200, 00 КМ
- Предсједник Скупштине општине
.............................................................до 80, 00 КМ
- Замјеник начелника општине
.............................................................до 50,00 КМ
- Секретар Скупштине општине
.............................................................до 40,00 КМ
- Начелници одјељења Општинске управе
.............................................................до 40,00 КМ
- Шеф Кабинета начелника општине
..............................................................до 40,00 КМ
- Шефови Одсјека ..........................до 30,00 КМ
- Возач службеног путничког аутомобила
..............................................................до 20,00 КМ
- Комунални полицајци .............до 20,00 КМ
- Инспектори ...................................до 20,00 КМ
- Виши стручни сарадник за информациони систем .............................до 20,00 КМ
- Самостални стручни сарадник за односе
са јавношћу ...................................до 20,00 КМ
- Виши стручни сарадник за јавне набавке
............................................................до 20,00 КМ
- Самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве....................................до 20,00 KM
- Стручни савјетник за координацију
развоја и подршку економском
развоју..............................................до 20,00 KM
Члан 3.
(1) Корисници мобилних телефона из
члана 2. ове Одлуке немају право на
набавку мобилних телефона, осим Начелника општине, с тим да вриједност
мобилног телефона не може бити већа од
1350,00 КМ, а за друге кориснике набавка
се врши коришћењем погодности пакета
услуга у оквиру ВПН мреже коју користи
Општинска управа, до 1,00 КМ.
(2) За лица из претходног става овог члана
може се извршити набавка мобилног
т е л е ф о н а у в р и ј е д н о с т и в е ћ о ј од
дозвољене у домену ВПН мреже, с тим што
та лица плаћају разлику у цијени,
обуставом од плате у висини прекораченог износа.
(3) Набавка новог мобилног телефона се
може извршити једном у двије године,
односно по истицању уговорне обавезе
према оператеру.

14.05.2021.

Члан 4.
Корисници могу користити у
о к в и р у п о н уд е О п е р а т е р а , п о р е д
основног, и друге тарифне моделе, с тим
да не смију прећи укупну дозвољену
потрошњу из Члана 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Корисници могу у оквиру ВПН
мреже користити приватни број, с тим да
број мора бити ослобођен свих
п р е т х од н и х у г о в о р н и х о б а в е з а , а
приликом излажења из ВПН мреже,
корисник мора измирити све преостале
обавезе до истицања уговора.
Члан 6.
Корисници мобилних телефона из
члана 2. ове Одлуке немају право на
признавање трошкова службених
телефона за вријеме одсуствовања са рада
по било коjeм основу преко 30 дана.
Члан 7.
(1) Трошкове телефона чине вриједности
са ПДВ-ом по појединачним рачунима за
мјесец, без трошкова претплате на рачун.
(2) Трошкови мобилних телефона преко
наведених износа из Члана 2. ове Одлуке
рачунају се за период од три мјесеца и
наплаћују се одбијањем прекораченог
износа од плате корисника.
(3) Корисницима није дозвољено допуњавање на „Prepaid“ рачуне и свака
евентуална допуна, плаћање паркинга
путем СМС услуге и позивање хуманитарних бројева, одбија се у пуном износу
од плате, без обзира на дозвољену
потрошњу.
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Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о висини накнаде
за коришћење мобилних телефона, број:
01-052-30/18 од 01.06.2018. године.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а иста ће бити објављена у
''Службеном гласнику општине Мркоњић
Град''.
Број: 01-052-24/21.
Дана, 28.04.2021. 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
28.04.2021. године, донио је
О Д Л У К У
о утврђивању Нацрта Одлуке о
измјени дијела Регулационоурбанистичког плана, начину и
условима изградње и уређења у
насељеном мјесту Мркоњић Град
I
Утврђује се Нацрт измјене дијела
Регулационо-урбанистичког плана,
начину и условима изградње и уређења у
насељеном мјесту Мркоњић Град ( у
даљем тексту: План ).

Члан 8.
Саставни дио ове Одлуке чини
списак претплатничких бројева мобилних
т елефона и њихови корисници, са
висином дозвољене мјесечне потрошње
телефонских услуга.

Текстуални дио Плана садржи:

Члан 9.
За извршење ове Одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије у
Општинској управи општине Мркоњић
Град.

А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИ-

II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
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ШЋЕЊА ПРОСТОРА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Е. ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА
Графички дио Плана садржи сљедеће
карте:
1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
1.a. ПОСТОЈЕЋА НАМЈЕНА ПОВРШИНА
ПО ЗОНАМА
Р= 1:1000
1 . б . В А Л О Р И З А Ц И ЈА П О С ТО Ј Е Ћ Е Г
СТАЊА – намјена и спратност
Р= 1:1000
1 . в . В А Л О Р И З А Ц И ЈА П О С ТО Ј Е Ћ Е Г
СТАЊА – бонитет
Р= 1:1000
1 . г. М Р Е Ж А П О С Т О Ј Е Ћ Е И Н Ф РА СТРУКТУРЕ
Р= 1:1000
1.д. ПОСТОЈЕЋА ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА
Р= 1:1000
2.а. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД 2016 –
2036. ГОДИНЕ – намјена простора –
план
Р= 1:25 000
2.б. ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНО-УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА МРКОЊИЋ
ГРАД
3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА
Р= 1:1000
4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИ-ЗАЦИЈЕ
Р= 1:1000
4.а. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Р= 1:1000
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ
Р= 1:1000
6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ - ХИДРОТЕХНИКА
Р= 1:1000
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Р= 1:1000
8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –СИНТЕЗНА
КАРТА
Р= 1:1000
9. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА
Р= 1:1000
10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р= 1:1000
III
Елаборат Плана, израђен је у
„УРБИС ЦЕНТАР “ д.о.о. Бањалука, у априлу
2021.године, и чини саставни дио ове

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Одлуке.
Елаборат из претходног става овог
члана налази се у прилогу Одлуке из тачке
I.
IV
Елаборат Плана је документ
просторног уређења на основу којег се
р а з р а ђ у ју и д е ф и н и ш у ус л о в и з а
пројектовање и грађење објеката,
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 „УРБИС
ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, као носиоца
израде у трајању од 30 дана и то у периоду
од 04.05. до 04.06.2021. године.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке V.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављивања у
“Службеном гласнику општине Мркоњић
Град”.
Број: 01-022-83/21.
Дана, 28.04.2021. 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
28.04.2021. године, донио је
О Д Л У К У
о утврђивању Нацрта Одлуке о
измјени дијела Регулационог плана
подручја „ Подоругла“
у Мркоњић Граду

14.05.2021.

I
Утврђује се Нацрт измјене дијела
Регулационог плана подручја „ Подоругла“
у Мркоњић Граду ( у даљем тексту: План ).
II
Елаборат Плана састоји се од
текстуалног и графичког дијела.
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10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Р= 1:1000

III
Елаборат Плана, израђен је у „АЦС
СТУДИО“ д.о.о. Бањалука, у априлу
2021.године, и чини саставни дио ове
Одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана
налази се у прилогу Одлуке из тачке I.

Текстуални дио Плана садржи:
А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Е. ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА
Гр а ф и ч к и д и о П л а н а с а д р ж и
сљедеће карте:
1.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – геодетска
подлога
Р= 1:1000
1 . 2 . П О С ТО Ј Е Ћ Е С ТА Њ Е – н а м ј е н а ,
спратност, бонитет и план рушења
објеката
Р= 1:1000
2. ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА
Р= 1:1000
3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА
Р= 1:1000
3.а. КАРТА ОЦЈЕНЕ СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
Р= 1:1000
4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА
УРЕЂЕЊЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Р= 1:1000
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ
Р= 1:1000
6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ - ХИДРОТЕХНИКА
Р= 1:1000
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕ ЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Р= 1:1000
8. СИНТЕЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р= 1:1000
9. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА
Р= 1:1000

IV
Елаборат Плана је документ
просторног уређења на основу којег се
р а з р а ђ у ју и д е ф и н и ш у ус л о в и з а
пројектовање и грађење објеката,
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 „АЦС
СТУДИО“ д.о.о. Бања Лука, као носиоца
израде у трајању од 30 дана и то у периоду
од 04.05. до 04.06.2021. године.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке V.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављивања у
“Службеном гласнику општине Мркоњић
Град”.
Број: 01-022-84/21.
Дана, 28.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 99. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 79/15 и 63/20) и члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број:
10/17), Начелник општине Мркоњић
Град, дана 30.10.2020. године, доноси
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности за ослобађање
плаћања цијене услуге
боравка у вртићу
1. Даје се сагласност за ослобађање
плаћања цијене услуга боравка у
вртићу за дијете Јована (Душко)
Стојичић.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-60-22/20.
Дана, 30.10.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), а у складу са Одлуком о
усклађивању организације и пословања ЈУ
Центар за социјални рад Мркоњић Град,
Начелник општине Мркоњић Град д о н о с и

(„Службени гласник Републике Српске“
број: 79/15 и 63/20) и члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број:
10/17), Начелник општине Мркоњић
Град, дана 20.04.2021. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању цијене услуга
у ЈУ Дјечијем вртићу „Миља
Ђукановић“ Мркоњић Град
I
Даје се сагласност на Одлуку о
утврђивању цијене услуга у ЈУ Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град број: 91/21 од 02.02.2021. године,
ко ју ј е д о н и о Уп р а в н и од б о р д а н а
02.02.2021. године
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 01-60-4/21.
Дана, 20.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Правилник о
измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста ЈУ Центар за социјални рад
Мркоњић Град, број: 01-530-1/21, који је
донио Управни одбор ЈУ Центар за
социјални рад Мркоњић Град дана
17.03.2021. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће бити објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 01-530-2/21.
Дана, 08.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19),
члана 95. став (5) и став (6) Закона о
предшколском васпитању и образовању

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19),
члана 95. став (2) Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“ број: 79/15 и
63/20) и члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 10/17),
Начелник општине Мркоњић Град, дана
20.04.2021. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на приједлог
Одлуке о економској цијени услуга
за 2021. годину у ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
I
Даје се сагласност на приједлог
Одлуке о економској цијени услуга за
2021. годину у ЈУ Дјечији вртић „Миља
Ђукановић“ Мркоњић Град, усвојене на
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с ј е д н и ц и Уп р а в н о г о д б о р а д а н а
14.04.2021. године, а ради давања
сагласности на исту.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 01-60-5/21.
Дана, 20.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 98. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“
број 97/16) и члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
Републике Српске“, број 10/17), Начелник
општине Мркоњић Град, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
конкурсне процедуре
за пријем приправника
I
Именује се Комисија за спровођење
конкурсне процедуре за пријем приправника у Општинску управу општине
Мркоњић Град, у сљедећем саставу:
1. Слободан Рајковић, предсједник
Комисије,
2. Предраг Лекић, члан и
3. Недељко Антић, члан.
II
Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да у складу са одредбама
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
с а м о у п р а в е ( „ С л у ж б е н и гл а с н и к
Републике Српске“, број 97/16), проведе
поступак за пријем приправника, према
расписаном Јавном конкурсу за пријем
приправника у Општинску управу
општине Мркоњић Град број: 01-123-1/20
од 12.04.2021. године, који је објављен у
дневном лист у „Глас Српске“, дана
14.04.2021. године.

III
Комисија је дужна да изврши
контролу испуњавања услова кандидата и
обави улазни интервју са кандидатима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а исто ће бити објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 01-123-1/21.
Дана, 20.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 66. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17) и члана 5. Одлуке о
финансирању политичких странака из
буџета општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 6/08), а сходно Одлуци о
усвајању буџета општине Мркоњић Град
за 2021. годину, број: 02-022-54/21 од
26.03.2021. године, Начелник општине
Мркоњић Град, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о распоређивању финансијских
средстава политичким странкама за
2021. годину
I
Сходно члану 5. Одлуке о финансирању политичких странака из буџета
општине Мркоњић Град и Одлуци о
усвајању буџета општине Мркоњић Град
за 2021. годину, овим закључком се врши
р а с п од ј е л а с р е д с т а в а п о л и т и ч к и м
странкама које имају одборнике у
Скупштини општине Мркоњић Град.
II
Финансијска средства за
финансирање редовног рада политичких
странака у Буџету општине Мркоњић
Град за 2021. годину планирана су у
износу од 48.600,00 КМ.
Зависно од броја остварених
мандата у Скупштини општине Мркоњић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Град и пуњења Буџета, ова средства
распоређују се политичким странкама до
наведених износа:
1.
2.
3.
4.
5.

СНСД за 12 одборника,
ДНС за 4 одборника,
ДЕМОС за 3 одборника,
СП за 3 одборника,
ПДП за 3 одборника,

20.606,40 КМ
8.164,80 КМ
6.609,60 КМ
6.609,60 КМ
6.609,60 КМ

НАРЕДБУ
1. У циљу провођења ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних
болести, те заштите и спасавања становништва:
1) До 05.04.2021. године, забрањују
се:

III
За спровођење овог закључка
задужује се Одјељење за привреду и
финансије Општинске управе општине
Мркоњић Град.

-

IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а исти ће бити објављен у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.

-

сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће.
2) До 05.04.2021. године, забрањује

Број: 01-40-3/21.
Дана, 23.04.2021. 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 и 36/19),
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
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: 76-1/21 од
26.03.2021. године, на пријед лог
Општинског штаба за ванвредне
ситуације, Начелник општине д о н о с и

се:
-

-

-

рад угоститељским објектима за
исхрану и пиће укључујући објекте
који послују самостално или у
оквиру других објеката у којима се
обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице и др.)
изузев објеката из тачке 2. ове
наредбе,
рад спортским кладионицама,
рад фитнес – центрима (фитнес
клубовима и сличним облицима
организовања),
рад дјечијим играоницама.

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без
временског ограничења пружати услуге
смјештаја, а услуге исхране и пића могу
пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа
само гостима којима пружају услуге
смјештаја.
3. Изузетно од тачке 1. подтачка 2.,
алинеја 1. до 05.04.2021. године, у периоду
од 06:00 до 22:00 час дозвољава се вршење
услуге доставе хране и пића као и
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шалтерска продаја хране и пића без
могућности конзумирања унутар и
испред угоститељског објекта.
4. До 05.04.2021. године забрањују
се организоване рекреативне активности,
тренажни процеси и такмичарске
активности спортских организација и
спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности
укључујући и тренажни процес истих, али
без присуства публике, родитеља или
других лица која нису акредитована од
стране организатора.
5. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, дужни су
организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за спречавање појаве и ширења
COVID-19 болести на радном мјесту.

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 и 36/19),
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
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: 77-1/21 од
02.04.2021. године и 78-1/21 од
04.04.2021. године, на пријед лог
Општинског штаба за ванвредне
ситуације, Начелник општине д о н о с и
НАРЕДБУ

6. Обавезује се Одјељење за
инспекцијске послове да у провођењу ове
наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
7. Налаже се контролним органима
из тачке 6. ове наредбе да се непоштовање
ових мјера кажњава у складу са Законом о
заштити становништва од заразних
болести и Кривичним законом Републике
Српске.

1. У циљу провођења ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних
болести, те заштите и спасавања становништва:
1) Од 05.04.2021. до 12.04.2021.
године, забрањују се:
-

8. Ступањем на снагу ове наредбе,
престаје да важи наредба број: 01-8116/21 од 22.03.2021. године.
9. Ова Наредба ступа на снагу
даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-81-17/21.
Дана, 29.03.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
с и т у а ц и ј а м а ( „ С л у ж б е н и гл а с н и к
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва

-

сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће.

2) Од 05.04.2021. до 12.04.2021.
године, забрањује се:
-

-

рад спортским кладионицама,
рад фитнес – центрима (фитнес
клубовима и сличним облицима
организовања),
рад дјечијим играоницама.
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2. У периоду од 05.04.2021. до
08.04.2021. године ограничава се рад
угоститељским објектима за исхрану и
пиће укључујући објекте који послују
самостално или у оквиру других објеката
у којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице и др.) на
начин да се у периоду од 06:00 до 22:00
часа дозвољава вршење услуге доставе
хране и пића, шалтерска продаја хране и
пића те послуживање хране и пића у
вањском дијелу угоститељског објекта,
односно у простору за услуживање на
отвореном (љетна башта, тераса, врт) уз
услов да је простор отворен са најмање
три стране, без обзира да ли је поменути
простор наткривен.
3. У периоду од 05.04.2021. до
08.04.2021. године угоститељи који
послују у угоститељском објекту за
смјештај, услуге смјештаја могу пружати
без временског ограничења, а услуге
исхране и пића само гостима којима
пружају услуге смјештаја у периоду од
06:00 до 22:00 часа, док гостима који нису
корисници услуге смјештаја могу пружати
остале услуге у складу са тачком 2. ове
наредбе.
4. Од 08.04.2021. године дозво-љава
се рад угоститељским објектима за
смјештај, исхрану и пиће.
5. Од 05.04.2021. до 12.04.2021.
године забрањују се организоване
рекреативне активности, тренажни
процеси и такмичарске активности
спортских организација и спортиста свих
узраста осим професионалних спортских
активности укључујући и тренажни
процес истих, али без присуства публике,
родитеља или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
6. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, дужни су организовати рад уз строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

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 складу са Законом о
заштити становн-иштва од заразних
болести и Кривичним законом Републике
Српске.
9. Ступањем на снагу ове наредбе,
престаје да важи наредба број: 01-8117/21 од 29.03.2021. године.
10. Ова наредба ступа на снагу
даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-81-22/21.
Дана, 05.04.2021. 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 и 36/19),
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
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: 79-1/21 од
06.04.2021. године, на пријед лог
Општинског штаба за ванвредне
ситуације, Начелник општине д о н о с и
НАРЕДБУ

14.05.2021.

1. У циљу провођења ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних
болести, те заштите и спасавања становништва:
Од 08.04.2021. до 15.04.2021.
године, забрањују се:
-

-

сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће, на
отвореном и у затвореном простору.

2. У периоду од 08.04.2021. до
15.04.2021. године ограничава се радно
вријеме угоститељским објектима за
исхрану и пиће укључујући објекте који
послују самостално или у оквиру других
објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице и
др.) од 06:00 до 22:00 часа, строго
поштујући упутства ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“.
3. Од 08.04.2021. до 15.04.2021.
године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и
такмичарске активности спортских
организација и спортиста свих узраста
осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес
истих, али без присуства публике,
родитеља или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
4. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, дужни су
организовати рад уз строго поштовање
упутстава ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
5. Обавезује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове
наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
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6. Налаже се контролним органима
из тачке 5. ове наредбе да се непоштовање
ових мјера кажњава у складу са Законом о
заштити становништва од заразних
болести и Кривичним законом Републике
Српске.
7. Ова наредба ступа на снагу
08.04.2021. године и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
8. Ступањем на снагу ове наредбе
престаје да важи наредба број: 01-8122/21 од 05.04.2021. године.
Број: 01-81-23/21.
Дана, 06.04.2021. 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 и 36/19),
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
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: 80-1/21 од
09.04.2021. 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:

Страна 64, број 3

Од 12.04.2021. до 19.04.2021.
године, забрањују се:
-

-

сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће, на
отвореном и у затвореном простору.

2. У периоду од 12.04.2021. до
19.04.2021. године ограничава се радно
вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 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 смјштај и др.),
спортским кладионицама.

3. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.
године дозвољавају се организоване
рекреативне и тренажне активности
спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и професионалне
такмичарске активности спортских
организација и спортиста, без присуства
публике или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
4. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, дужни су
организовати рад уз строго поштовање
упутстава ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

заштити становништва од заразних
болести и Кривичним законом Републике
Српске.
7. Ова наредба ступа на снагу
даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
8. Ступањем на снагу ове наредбе
престаје да важи наредба број: 01-8123/21 од 06.04.2021. године.
Број: 01-81-24/21.
Дана, 12.04.2021. 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 и 36/19),
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
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: 81-1/21 од
16.04.2021. године, на пријед лог
Општинског штаба за ванвредне
ситуације, Начелник општине д о н о с и
НАРЕДБУ

5. Обавезује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове
наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.

1. У циљу провођења ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних
болести, те заштите и спасавања
становништва:

6. Налаже се контролним органима
из тачке 5. ове наредбе да се непоштовање
ових мјера кажњава у складу са Законом о

Од 19.04.2021. до 26.04.2021.
године, забрањују се:

14.05.2021.

-

-

сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће, на
отвореном и у затвореном простору.

2. У периоду од 19.04.2021. до
26.04.2021. године ограничава се радно
вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 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. Од 19.04.2021. до 26.04.2021.
године дозвољавају се организоване
рекреативне и тренажне активности
спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и професионалне
такмичарске активности спортских
организација и спортиста, без присуства
публике или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
4. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, дужни су
организовати рад уз строго поштовање
упутстава ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
5. Обавезује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове
наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
6. Налаже се контролним органима
из тачке 5. ове наредбе да се непоштовање
ових мјера кажњава у складу са Законом о
заштити становништва од заразних
болести и Кривичним законом Републике
Српске.
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7. Ова наредба ступа на снагу даном
доношења и иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
8. Ступањем на снагу ове наредбе
престаје да важи наредба број: 01-8124/21 од 12.04.2021. године.
Број: 01-81-26/21.
Дана, 19.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.

На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
с и т у а ц и ј а м а ( „ С л у ж б е н и гл а с н и к
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 и 36/19),
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
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: 83-1/21 од
23.04.2021. 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 26.04.2021. до 10.05.2021.
године, забрањују се:
-

сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења,

Страна 66, број 3

-

рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
организација и извођење музике
уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће, на
отвореном и у затвореном простору.

2. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.
године ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 22:00 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. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.
године дозвољавају се организоване
рекреативне и тренажне активности
спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и професионалне
такмичарске активности спортских
организација и спортиста, без присуства
публике или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
4. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, дужни су организовати рад уз строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Град“.
8. Ступањем на снагу ове наредбе
престаје да важи наредба број: 01-8126/21 од 19.04.2021. године.
Број: 01-81-28/21.
Дана, 26.04.2021. 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 и 36/19),
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
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: 85-1/21 од
07.05.2021. године, на пријед лог
Општинског штаба за ванвредне
ситуације, Начелник општине д о н о с и
НАРЕДБУ

5. Обавезује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове
наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.

1. У циљу провођења ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних
болести, те заштите и спасавања
становништва:

6. Налаже се контролним органима
из тачке 5. ове наредбе да се непоштовање
ових мјера кажњава у складу са Законом о
заштити становништва од заразних
болести и Кривичним законом Републике
Српске.

Од 10.05.2021. до 24.05.2021.
године, забрањују се:

7. Ова наредба ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику општине Мркоњић

-

-

сва јавна окупљања у групама
већим од 30 лица,
сва приватна окупљања у групама
већим од 10 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
организација и извођење музике

14.05.2021.

уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће, на
отвореном и у затвореном простору.
2. Од 10.05.2021. до 24.05.2021.
године ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 22:00 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. Од 10.05.2021. до 24.05.2021.
године дозвољавају се такмичарске
активности спортских организација и
спортиста у групама до 30 лица, без
присуства публике или других лица која
нису акредитована од стране организатора.
4. Субјекти којима је дозвољено
обављање дјелатности, дужни су организовати рад уз строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
5. Обавезује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове
наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
6. Налаже се контролним органима из тачке 5. ове наредбе да се
непоштовање ових мјера кажњава у
складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.
7. Ова наредба ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објав-љена у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
8. Ступањем на снагу ове наредбе
престаје да важи наредба број: 01-8128/21 од 26.04.2021. године.

Број 3 Страна 67
Број: 01-81-30/21.
Дана, 10.05.2021. 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 и 36/19),
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
З а к љу ч к о м у в е з и И н ф о р м а ц и ј е о
епидемиолошкој ситуацији у Републици
Српској, број: 72-1/21 од 19.03.2021.
године, на приједлог Општинског штаба
за ванвредне сит уације, Начелник
општине д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одређује се Регионални центар за
вакцинацију становништва против
COVID 19, у галеријској сали ЈУ КСЦ
„Петар Кочић“ у Мркоњић Граду.
2. У Регионалном центру ће се вршити
вакцинација становништва са подручја општине Мркоњић Град и сусједних
општина Језеро, Рибник и Дринић, у
складу са прописаним епидемиолошким мјерама.
3. За спровођење овог закључка задужује
се ЈЗУ Дом здравља „Др Јован
Рашковић“ Мркоњић Град и ЈУ КСЦ
„Петар Кочић“ Мркоњић Град.
4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 01-81-18/21.
Дана, 31.03.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драган Вођевић, с.р.
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