Број: 1/16, 23.02.2016. године, језик српског народа

На основу члана 195. Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 50/06, 92/09 и 121/12) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник Општине Мркоњић Град“, број:
5/14), Скупштина општине Мркоњић Град на
33. сједници одржаној 23.02.2016. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о утрошку новчаних средстава са
посебног рачуна водних накнада у 2016.
години

1.

2.
3.
4.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се питања:
утрошка средстава прикупљених од
посебних водних накнада у 2016. години
на посебном рачуну за воде oпштине
Мркоњић Град,
утрошка неутрошених средстава на
посебном рачуну за воде oпштине
Мркоњић Град до 31.12.2016. године,
пројекaта за које ће та средства бити
кориштена и
вршења надзора над примјеном ове
Одлуке.

Члан 2.
Посебне водне накаде представљају
приход по основу:
а) накнаде за захватање површинских и
подземних вода и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Воде за пиће за јавно снабдијевање;
Воде за наводњавање;
Воде за узгој рибе;
Воде за индустријске процесе;
Воде за друге намјене и друге
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случајеве намјењене за људску
употребу.
б)
Накнаде за производњу електричне
енергије
д о б и ј е н е ко р и ш ћ е њ е м
хидроенергије
в) Накнада за заштиту вода и то:
1. Накнаде које плаћају власници
транспортних средстава које користе
нафту или нафтне деривате;
2. Накнада за испуштање отпадних вода;
3. Накнада за узгој рибе у кавезима.
г) Накнада за вађење материјала из водотока,
д) Накнада за заштиту од вода
пољопривредног, шумског или грађевинског
земљишта, стамбених, пословних и других
објеката.
Члан 3.
Посебне водне накнаде из члана 2. ове
Одлуке је 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 4.
Планирана средства у буџету општине
од водних накнада у 2016. години износе
150.000КМ.
Неутрошена средства на посебном рачуну за
вод е с а 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . год и н е и з н о с е
126.035,16КМ.
Укупна средства расположива на посебном
рачуну водних накнада у 2016. години
износиће 276.035,16КМ.
Члан 5.
Средства са посебног рачуна водних
накнада утрошиће се за сљедеће пројекте:
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- „Изградња водовода у МЗ Оћуне“ –
150.000КМ,
- „Реконструкција пропсуних цијеви
и моста на Брешином потоку –
насеље Подоругла“
65.0000КМ,
- Измјештање водовода у ПЗ Подбрдо
- 10.000КМ,
- Изградња водовода у МЗ Ступари
(засеок Зечевићи) - 10.000КМ,
- Изградња базена – Брдо –
Касимовац - 41.035,16КМ.

На основу члана 80. Закона о уређењу
простора и грађења ("Службени гласник
Републике Српске" број: 40/13), члана 14.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске" број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 40. Статута
општине Мркоњић Град ( „Службени гласник
општине Мркоњић Град", број 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град на 33.
сједници одржаној дана 23.02.2016. године,
донијела је

Члан 6.
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 5. ове Одлуке.
Обавезује се Начелник општине Мркоњић
Град да до краја првог квартала 2017. године у
форми информације обавијести Скупштину
Општине и Министатрство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске
о реализацији ове одлуке.

ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској
цијени m² корисне површине стамбеног и
пословног простора у 2015. години

Члан 7.
Инспекцијски надзор над извршењем
ове Одлуке вршиће републичка водна
инспекција цијенећи надлежности издавања
водопривредних аката.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.

Број 02-022-3/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна
коначна грађевинска цијена m² корисне
површине стамбеног и пословног простора
из претходне године за подручје општине
Мркоњић Град ( у даљем тексту: општина).
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена
у 2015 години m² корисне површине
стамбеног
и пословног простора
за
подручје oпштине износи 600,00 0КМ.
Члан 3.
Цијена из члана 2. ове Одлуке служи
као основица за израчунавање висине
једнократне ренте.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о просјечној
коначној цијени m²
корисне стамбене
површине у 2014. години
(„Службени
гласник општине Мркоњић Град)“, број 1/15).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-5/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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На основу члана 30 став 1. алинеја 3
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске , број 101/04,42/05,
118/05 и 98/13) и члана 64 . став 4 Правилника
о р ач у н о в од с т ву , р ач у н о в од с в е н и м
политикама и рачуноводсвеним процјенама
за буџетске кориснике у Републици Српској
(Службени гласник Републике Српске , број
127/2011) и члана 40„ Статута општине
Мркоњић Град (Службени гласник општине
Мркоњић Град ,број 5/14 ) Скупштина
општине Мркоњић Град на 33. сједници
одржаној дана 23.02.2016 годинe донијела је:
ОДЛУКУ
о отпису потраживања
Члан 1
О т п и су ј у с е
д о љ е н а в ед е н а
потраживања и иста се преносе на спорна
потраживања
Пот раживање за грађевинско
земљиштеза пословни простор
6.819,00 КМ
Пот раживања за грађевинско
земљиште за шупе
5.398,12 КМ
Пот раживања за грађевинско
земљиште за гараже 6.925,57 КМ
Потраживања закуп за пословни
простор
2.808,00 КМ
Потраживања за комуналну накнаду
13.263,65 КМ
Потраживања за коришћење јавне
површине ипспред по словног
простора
149,65 КМ
УКУПНО

35.363,99 КМ

Члан 2
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.
Број 02-022-6/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04,42/05,113/05 и 98/13) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 5/14), Скупштина општине

Мркоњић Град на 33. сједници одржаној дана
23.02. 2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у сврху
учешћа у трошковима лијечења
Срдић Анђеле

I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град са
позиције буџетске резерве у износу од
1.000,00 КМ, Срдић Анђели из Мркоњић
Града.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
лијечења. Одобрена средстава исплатиће се
на рачун Срдић Јелене број:
5620998114495239 отворен код НЛБ Развојне
банке Мркоњић Град.
III
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од објављивања у „Службеном гласнику
Општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-10/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 89. Закона о шумама
(„Службени гласник РС“, број: 75/08 и 60/13),
члана 5. Правилника о начину прикупљања,
критеријумима за расподјелу средстава и
поступку кориштења средстава посебних
намјена за шуме („Службени гласник РС“
број:45/14) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 5/14), Скупштина
општине Мркоњић Град, на 33. сједници
одржаној дана 23. 02. 2016. године, донијела
је
ПРОГРАМ
утрошка средстава остварених продајом
шумских дрвних сортимената на
подручју општине Мркоњић Град
у 2016. години
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се извори,
висина и начин утрошка средстава
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остварених продајом шумских дрвних
сортимената на подручју општине Мркоњић
Град.

некатегорисаних путева у руралним
подручјима, укључујући и дуговања по
овом основу из ранијег периода у укупној
дужини од 179,4 km (чишћење снијега,
посипање абразивног материјала и др.) 70.000КМ,
- Изградња, реконструкција и одржавање
јавне расвјете у руралним подручјима –
20.000КМ,
- Одрживи развој заштићених подручја на
подручју општине Мркоњић Град и
заштита животне средине - 10.000КМ.

Члан 2.
Средства од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта у својини
Републике Српске уплаћују се на рачун
јавних прихода општине и представљају
средства буџета општине.
Члан 3.
У складу са економско-финансијским
планом пословања Корисника шума и
шумског земљишта у својини Републике
Српске и буџетом општине Мркоњић Град за
2016. годину, накнада за кориштење шума и
шумског земљишта у својини Републике
Српске планирана је у износу од 494.000КМ,
а чине је неутрошена средства из 2015.
године, планирана наплата заосталих
потраживања
по основу накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта у
својини Републике Српске из 2015. године и
планирана наплата ових средстава по основу
остварене производње у 2016. години.
Члан 4.
Средства из члана 3. овог Програма
биће утрошена на сљедећи начин:
- Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева у руралним
подручјима, укључујући сервисирање
раније насталих обавеза за ове сврхе и
кредитних ануитета по кредитним
задужењима за финансирање изградње
путне инфраструктуре у сео ским
подручјима из ранијих годинa у укупној
дужини од око 2.500 m – 250.000КМ,
- Изградња и реконструкција локалних
водовода у руралним подручјима,
укључујући и сервисирање кредитних
ануитета по кредитним задужењима за
финансирање изградње водоводне
инфраструктуре у сеоским подручјима у
укупној дужини од око 1.000 m
–
64.000КМ,
- Одржавање локалних и некатегорисаних
путева у руралним подручјима према
Програму одржавања лока лних
категорисаних и некатегорисаних путева,
укључујући и обавезе по овом основу из
ранијег периода, у укупној дужини од око
419,4 km - 80.000КМ,
- З и м с ко од р ж а ва њ е
л о ка л н и х и

Члан 5.
Распоред средстава из члана 4. овог
Програма није коначан и могућа је
прерасподјела између позиција током године
у зависности од исказаних потреба, о чему ће
Скупштина општине бити упозната кроз
редован годишњи извјештај о утрошку ових
средстава.
Члан 6.
За намјенско трошење средстава
одговоран је Начелник општине.
Члан 7.
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана доношења и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број 02-022-4/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 10. Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије
(„Службени гласник РС“ број: 52/14) и члана
40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град нa 33. сједници, одржаној дана
23.02.2016. године донијела је
ПРОГРАМ
кориштења средстава са РПН –
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије
у 2016. години
Члан 1.
Овим Програмом уређује се начин
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прикупљања и трошења средстава са Рачуна
посебних намјена по основу накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије (у даљем
тексту: РПН) у буџету општине Мркоњић
Град за 2016. годину.
Члан 2.
Средства, планирана на РПН у 2016.
години износиће 1.046.498,50КМ, а чине их:
- Пренесена, неутрошена средства из 2015.
године – 11.498,54КМ,

Редни
број
1.

2.

3.

- План средстава по основу накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у 2016.
години – 875.000КМ,
- План поврата депозитa од стране
комерцијалних банака у 2016. години, по
о снову реализације подстицајних
програма – 160.000КМ.
Члан 3.
Средства од накнаде из предходног
члана ове Одлуке распоређују се на сљедећи
начин:

Намјена средстава
Изградња нових привредних капацитета или
проширење постојећих путем стимулативног
кредитирања
Изградња примарних инфраструктурних објеката
који су у функцији привредног развоја и
запошљавања
Остале сврхе:

3.1. Суфинансирање активности МСП и предузетништва и
пољопривреде
3.2. Сервисирање кредитних ануитета према пословним
банкама, отплата обавеза према Уговору о изградњи и
одржавању јавне расвјете и других уговорених обавеза
(осим обавеза по основу личних примања)
Укупно (1+2+3)

Члан 4.
Н ач и н у т р о ш ка
средстава
распоређених за сврхе из тачке 1. и тачке 3.
подтачке 3.1. биће детаљно разрађени у
Програму за подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град за 2016. годину.
Програм за подстицај привредног
развоја општине Мркоњић Град за 2016.
годину предложиће Агенција за привредни
развој и Одјељење за привреду и финансије.
Члан 5.
Средства из члана 3. тачка 2. и 3. се
могу прераспоређивати током године у
зависности од исказаних потреба корисника,
уз обавезу да утрошена средства из тачке 2. не
могу бити мања од 30%.

Износ
средстава
(КМ)
150.000,00

336.498,50
560.000,00
250.000,00
310.000,00

1.046.498,50

Члан 6.
Неутрошена средства на дан 31.12.2016.
године, прикупљена од накнада општина ће
користити у складу са Законом и Програмом
за наредну годину.
Члан 7.
За намјенско трошење средстава
одговоран је Начелник општине.
Члан 8.
Ус в о ј е н и П р о г р а м , С л у ж б а
з а ј ед н и ч к и х п о с л о ва С ку п ш т и н е и
Начелника општине, до ст авља
Министарству финансија у року од 15 дана од
дана усвајања.
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Члан 9.
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-7/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 21. став 2. Закона о
комуналним дјелатностима ("Службени
гласник Републике Српске", број: 124/11) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
("Службени гласник општине Мркоњић
Град", број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 33. сједници одржаној дана
23.02.2016. године, д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
УВОД
Законом о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број:124/11) утврђене су дјелатности од
п о с е б н о г ј а в н о г и н т е р е с а , н ач и н
обезбјеђивања посебног јавног интереса,
организација обављања комуна лних
дјелатности и начин њиховог финансирања.
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. у п р а в љ а њ е к а б л о в с к и м
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. ч и ш ћ е њ е ј а в н и х п о в р ш и н а 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 насељени
м мјестима,
6. дјелатност зоохигијене,
Општина је надлежна да обезбјеђује
организовано обављање комуналних
дјелатности.
Послове комуналне дјелатности
обављају комунална и друга предузећа с
обавезом да се задовоље потребе грађанакорисника услуга.
Програмом заједничке комуналне
потрошње за 2015 год. утврђује се обим и
начин обављања дјелатности заједничке
ко м у н а л н е п о т р о ш њ е , о д р ж а в а њ е
комуналних објеката и уређаја те потребна
средства за остваривање циљева
предвиђених програмом.
П Л А Н П Р И ХОД А З А Ј Е Д Н И Ч К Е
КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА 2016. 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;
д и ј е л а п р и ход а од п о р е з а н а
непокретности;
дијела накнада за дате концесије.

23.02.2016.

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 куђног
отпада који се финансира средствима
грађана. Одвоз кућног отпада сем са градског
подручја врши се и са подручја неких
насењених мјеста чији грађани су исказали
потребу и жељу за чистом животном
средином. 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, мо стова, тргова и других
саобраћајних површина, а то су:
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- 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
служби,
Цијена рада зимске службе формира
се на бази ефективног радног сата, а за
посипање на бази 1м3 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 ПУТНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА,
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. текуће
до 15.11. наредне 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 чишћења и
прикупљања отпадака 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,
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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 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.
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III ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И
ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СЕМАФОРА
Вертикална саобраћајна сигнализација
представља једно од основних 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
в е р т и к а л н а с и г н а л и з а ц и ј а ко ј а с е
континуирано одржава током читаве године.
По стављање 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.
Ради безбједног регулисања, вожње и
ка н а л и с а њ а с а о б р а ћ а ј а н а г р а д с и м
саобраћајницама 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
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радови на санацији одводње површинских и
отпадних вода на подручју града гдје се
укаже хитна потреба за 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.
Ред о в н о од р ж а ва њ е ј а в н е р а с в ј е т е
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.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
1.Чишћење јавних саобраћајних
површина у граду

- Одржавање украсног грмља (орезивање
и формирање истог ).
- Одржавање живе ограде ( орезивање,
изграбљивање и окопавање ).
- Одржавање и засађивање ружичњака
(попуна садњом постојећих, орезивање
и ф о рм и р а њ е , о ко п а ва њ е и
заштита).
- Садња сезонског цвијећа са свим
потребним радовима (окопавање,
залијевање и прихрана ).
- Одржавање зеленила око спомен
обиљежја
- Набавка контејнера
УКУПНО:

3. Одржавање фонтана
- Утрошак воде на јавним површинама
1.000,00
- Одржавање фонтана
5.000,00
УКУПНО:

1.2. Прање асвалтних 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:
90.000,00
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.
- Машинско и ручно кошење уређених и
не уређених зелених површин

6.000,00

4. Јавна расвјета и семафори
4.1. Утрошак електричне енергије за
јавну расвјету и семафоре 140.000,00
4.2. Одржавање јавне расвјете и семафора
200.000,00
УКУПНО:

1.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних (
асвалтних и макадамских ) и зелених
површина ( градских улица, тротоара,
тргова, паркинга, уређених и не
уређених зелених површина и дгуго )
80.000,00

50.000,00

340.000,00

5. Вертикална и хоризонтална
сигнализација
5.1.Одржавање и обнова вертикалне
саобраћајне сигнализације 5.000,00
5.2.Обнављање хоризонт а лне
саобраћајне сигнализације 20.000,00
УКУПНО:

25.000,00

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Чишћење јавних саобраћајних површина
90.000,00
2. Одржавање јавних површина и заштита
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животне средине
3. Одржавање фонтана
4. Јавна расвјета и семафори

50.000,00
6.000,00
340.000,00

5. Вертикална и хоризонтална сигнализација
25.000,00
6. Зимска служба
150.000,00
УКУПНО:

661.000,00

IV Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у "Службеном
гласнику општине Мркоњић Град".
Број 02-022-8/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 16. став 6. Закона о
јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 89/13) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ бр. 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град на 33.
сједници одржаној 23.02. 2016. године, д о н
и ј е л а је
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ
ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ
З а ко н о м о ј а в н и м п у т е в и м а
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
8 9 / 1 3 ) и О д л у ко м о л о к а л н и м и
некатегорисаним путевима на подручју
општине Мркоњић Град („Сл. гласник
општине Мркоњић Град“ бр. 5/05 и 5/08),
дефинисано је одржавање јавних путева и
објеката, обављање сталног надзора над
стањем јавних путева и објеката, начин и
услови обављања надзорне службе као и
услове које мора испуњавати извођач који се
бави одржавањем и заштитом јавних путева и
објеката, те заштита и финансирање
локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине Мркоњић Град.
Одржавањем лока лних путева
сматрају се радови којима се обезбјеђује
несметан и безбједан саобраћај и чува
употребна вриједност пута што
подразумијева следеће:
- Оправка асфалтних површина,
крпљење ударних рупа, санација

одрона, клизишта и слично,
- Насипање ударних рупа на
макадамским површинама,
санација 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 улазних и излазних
шахти и пропуста,
Одржавање потпорних и
обложних зидова,
- Одржавање и заштита саобраћајне
сигнализације и сл.
Радове на кресању шибља, ниског и
високог растиња, кошење банкина, те
чишћење јаркова, канала и пропуста ће се
вршити 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
кол о в о з а и п л а н и р а н и м бу џ е т с к и м
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, а за оправку оштећених
дијелова макадамског коловоза употребљава
се туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена
дробина. 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
глиновитих примјеса до 5%.
Материјал за одржавање путева ће се
углавном користити из најближих локалних
позајмишта материјала.
Неопходно је одржавати објекте за
одводњу, односно мора се обезбиједити
н о р м а л н о п р и х в ат а њ е и од в о ђ е њ е
површинских и подземних вода што
подразумијева чишћење спољних канала и
пропуста. Кресање шибља, кошење банкина,
као и остали објекти на путевима морају се
одржавати како би се обезбиједило нормално
и безбједно одвијање саобраћаја на путу.

23.02.2016.

ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА
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Укупна дужина локалне путне мреже
обухваћена овим Програмом износи:
- Савремени коловоз (асфалт)
..........................................127.800 м
- Туцаник (макадам) ...........37.150 м
УКУПНО:
164.950 м

У 2016. години буџетом предвиђена
средства за одржавање локалних путева
износе 100.000,00 КМ
На макадамске локалне категорисане
путеве планира се извести и уградити
максимално 1.100 м³ посипног материјала са
припремом, превозом, разастирањм и
ваљањем материјала и јаловине (дробљени
камени материјал од 0-60 мм, тампон II
класа).
На макадамске локалне
некатегорисане путеве планира се извести и
уградити максимално 2.200 м³ посипног
материјала
са припремом, превозом,
разастирањм и ваљањем материјала и

Укупна дужина некатегорисане путне
мреже износи:
- Савремени коловоз (асфалт)
............................................57.424 м
- Туцаник (макадам) .........195.726 м
УКУПНО:
254.500 м

Број 1 Страна 13
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јаловине (дробљени камени материјал од 0-60
мм, тампон II класа).
На кресање шибља и ниског
растиња на јавним површинама планира се
окресивање на путним правцима гдје шибље
омета прегледност и несметано одвијање
саобраћаја, а према указаној потреби и
радном учешћу локалног становништва.
Планирана средства за ове намјене се односе
на набавку горива а радове изводи локално
становништво.
За санацију ударних рупа и других
оштећења на локалним и некатегорисаним
путевима са асфалтним коловозом планирају
се санирати оштећења у површини од 600 м² а
на асфалтираним градским саобраћајницама
на површини од 630 м².
Радови на одржавању путева са
макадамским застором вршит ће се у
прољетном периоду од 01.05. – 01.07.2016.
године, и у јесењем периоду од 01.09. –
01.10.2016. године, а радови на санацији
ударних рупа на асфалтним површинама
вршит ће се у прољетном периоду од 01.04. –
01.06.2016. године.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:
-

Насипање макадамских категорисаних
путева ...................................20.000,00 КМ
Насипање макадамских некатегорисаних
путева .................................. 40.000,00 КМ
.. Крпљење асфалтних површина на
градским улицама ...............20.000,00 КМ
Крпљење асфалтних површина на
л о к а л н и м
и
н е к а т .
путевима..............................19.000,00 КМ
Кресање шибља и ниског растиња...........
................................................1.000,00 КМ
У К У П Н О:.......................100.000,00 КМ

За путеве локалне и некатегорисане
категорије, радови ће се одобравати по
указаној потреби, степену оштећења
коловоза, што процјењује надлежно
одјељење у сарадњи са Мјесним заједницама
и по процедури избора извођача радова.
Кресање шибља, ниског и високог
растиња на појединим лока лним и
некатегорисаним путевима није приоритет у
односу на насипање ударних рупа на
макадамским путевима, санација одрона,
клизишта и последица елементарних
непогода.
Средства за управљање, одржавање и

заштиту локалних путева обезбјеђује
општина у буџету. Овај Програм је сачињен
на основу средстава која су у буџету
планирана за ову намјену. Планирана
средства за ове намјене ће бити умањене у
складу са процентом пуњења буџета.
Средства за одржавање некатегорисаних
путева обезбјеђује општина у буџету. Радови
ће се одобравати по указаној потреби и
степену оштећења коловоза, што процјењује
надлежно одјељење у сарадњи са Мјесним
заједницама, а приоритет одржавања ће
имати они путни правци на којима грађани
дају властито новчано учешће за потребе
одржавања и насипања путева.
Радови на насипању некатегорисаних
путева се неће изводити тамо гдје то не
дозвољавају услови пута (велики успони,
недовољна ширина, неокресано високо и
ниско растиње и сл.)
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику“ општине Мркоњић Град.
Број 02-022-9/16
Дана, 23.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 64 и 83 Статута
Општине Мркоњић-Град(Службени гласник
Општине Мркоњић-Град број:5/14) и члана
17.Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (''Сл.гласник БиХ'',број 39/14)
Начелник општине Мркоњић-Град д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјени и допуни годишњег Плана
јавних набавки за Општину
Мркоњић Град за 2015.годину
Члан 1.
Врши се измјена и допуна Годишњег
Плана јавних набавки за 2015.годину.
Члан 2.
Измјена и допуна годишњег Плана
јавних набавки за 2015.годину врши се за:
- Одјељење за изградњу града и
управљање имовином,
- Одјељење за просторно планирање и
комуналне послове,
- Служба заједничких по слова
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скупштине и Начелника општине.
Измјена и допуна годишњег Плана
јавних набавки за 2015.годину је саставни
дио ове Одлуке.

општине Мркоњић Град су одговорни за
благовремено реализовање измјена и допуна
Годишњег Плана јавних набавки за
2015.годину.

Члан 3.
Н е п о с р ед н и ру ко в од и о ц и
организационих јединица општинске управе

Број:01-404-9/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 31.12.2015.год.
Дивна Аничић, с.р.
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На основу члана 64 и 83 Статута
Општине Мркоњић-Град(Службени гласник
Општине Мркоњић-Град број:5/14) Начелник
општине Мркоњић-Град д о н о с и

ОДЛУКУ
о усвајању Плана јавних набавки за
Општину Мркоњић Град за 2016.годину
Члан 1.
Усваја се План јавних набавки за
општину Мркоњић Град за 2016.годину.

Члан 2.
Саставни дио ове удлуке чини План
јавних набавки за 2016.годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења,а биће објављена у ''Службеном
гласнику'' општине Мркоњић Град и на web
страници општине.
Број:01-404-80/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 15.02.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.
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На основу члана 98., став 2 Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
79/15) и члана 64. Статута општине Мркоњић
Град – пречишћен текст („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 5/14)
Начелник општине Мркоњић Град, на захтјев
ЈУ „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град, дана
23.02.2016. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
условима и начину пријема дјеце у ЈУ
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
1. Даје се сагласност на Правилник о
условима и начину пријема дјеце у ЈУ
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град, који је усвојен
22.01.2016. године на сједници
управног одбора ЈУ.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број:01-60-2/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 23.02.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.
На основу члана 37., став 3 Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
79/15) и члана 64. Статута општине Мркоњић
Град – пречишћен текст („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 5/14)
Начелник општине Мркоњић Град, на захтјев
ЈУ „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град, дана
23.02.2016. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Приједлог
Одлуке о економској цијени услуга
у ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
.
1. Даје се сагласност на Приједлог
Одлуке о економској цијени услуга у
ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град, који је усвојен
22.01.2016. године на сједници
управног одбора ЈУ.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број:01-60-1/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 23.02.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.
На основу члана 95., став 2 Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
1/12) и члана 64. Статута општине Мркоњић
Град – пречишћен текст („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 5/14)
Начелник општине Мркоњић Град, на захтјев
ЈУ „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град, дана
23.02.2016. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности за формирање
цијена услуга за кориснике у
припремним групама у ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
.
1. Даје се сагласност за формирање
цијена услуга у припремним групама
у
Ј У Д ј еч и ј и в рт и ћ „ М и љ а
Ђукановић“ Мркоњић Град.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број:01-60-3/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 23.02.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.

Број 1 Страна 25

23.02.2016.

На основу члана 194. став 7. Закона о
уређењу простора и грађења (''Службени гласник
Републике Српске'', број :40/13), члан 87. а у вези
са чл. 17. Правилника о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
(''Службени гласник Републике Српске'',
број:69/13) и члана 64 Статута општине Мркоњић
Град-пречишћен текст (Службени гласник
општине Мркоњић Град'', број: 5/14), Начелник
општине Мркоњић Град, дана 02.03.2016. године,
донио је

На основу члана 64. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 5/14) и члана 10. и 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине
Мркоњић Град за 2015. годину („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број:10/14)
Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О именовању Радног тима за припрему
Просторног плана општине Мркоњић Град за
период 2016-2036 годину

1. Одобрава се реалокација средстава ( у
износу од 3.000,00 КМ са потрошачке
јединице 00670110 – Скупштина
општине, на потрошачку јединицу
00670140 Одјељење за привреду и
финансије).

I У састав Радног тима за припрему
Просторног плана општине Мркоњић Град 20162036 именују се
1.
Слободан Рајковић, предсједник
2.
Здравка Кудра, члан
3.
Бошкан Младен, члан
4.
Пена Јелена, члан
5.
Томислав Тодоровић, члан
6.
Горан Тодоровић, члан
7.
Дамир Сладојевић, члан
8.
Тијана Рађевић-Дрљача, члан
9.
Немања Калаба, члан
Поред именованих у раду наведеног
Радног тима могу учествовати и представници
јавних предузећа и јавних установа ЈУ КСЦ
' ' П е т а р Ко ч и ћ ' ' М р ко њ и ћ Гр а д ,
РЈ
''Електродистрибуција'', ШГ ''Лисина'', РЈ
Телеком и РУГИПП-ПЈ Мркоњић Град, који они
предложе.
II Задатци Радног тима из тачке I овог
Рјешења утврђени су су чланом 87. Правилника о
начину израде, садржајау и формирању
докумената просторног уређења (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 69/13)
III Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Мркоњић Град''.

Број:02-022-73/08
Дана, 02.03.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дивна Аничић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
0 0 6 7 0 11 0 – С к у п ш т и н а
општине, са позиције 412900 –
Расходи за стручне
услуге...................3. 000,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670140 Одјељење за
привреду и финансије на
позицију 412900 – Остали
н е п о м е н у т и
расходи.................3. 000,00 КМ
3. Реалокација средстава се врши у
о к в и ру и с т е п о з и ц и ј е и зм е ђ у
различитих одјељења.
4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број:01-400-1/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 20.01.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.

Страна 26, број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 64. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 5/14) и члана 10. и 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине
Мркоњић Град за 2015. годину („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број:10/14)
Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава ( у
износу од 1.200,00 КМ са потрошачке
јединице 00670160 – Одјељење за
просторно планирање и комуналне
послове, на потрошачку јединицу
00670240 - Стручна служба Скупштине и
Начелника општине).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
00670160 – Одјељење за
п р о с то р н о п л а н и р а њ е и
ко м у н а л н е п о с л о в е , с а
позиције 412500 – Расходи за
текуће одржавање
...............................1. 200,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670240 - Стручна служба
Скупштине и Начелника
општине на позицију 412500 –
Расходи за текуће
одржавање............1. 200,00 КМ
3. Реалокација средстава се врши у оквиру
исте позиције између различитих
одјељења.
4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број:01-400-2/16
Дана, 20.01.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дивна Аничић, с.р.
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