Број: 7/17, 08.09.2017. године, језик српског народа

На основу члана 10. став 6. Закона о
споменицима и спомен о иљежијима
осло одилачких ратова („Служ ени
гласник Репу лике Српске“, рој: 28/12) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници одржанај
дана 08.09.2017.године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Листу
споменика и спомен о иљежја
осло одилачких ратова од значаја за
општину Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на
Листу споменика и спомен о иљежја
осло одилачких ратова од значаја за
општину Мркоњић Град.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је Листа
споменика и спомен о иљежја општине
Мркоњић Град.
Члан 3.
За спровођење ове Одлуке задужује
се Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности, Одсјек за друштеве
д ј е т а н о с т и и о р ач к о - и н в а л и д с к у
заштиту.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и иће о јављена у „Служ еном
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гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 110/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.
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Н а о с н о в у ч л а н а 4 . З а ко н а о
матичним књигама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 111/09 и 43/13),
члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град на 9.
сједници одржаној дана 08.09.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
о одређивању матичних подручја у
општини Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се матична
подручја за која се воде матичне књиге и
сједишта матичних подручја на
територији општине Мркоњић Град.
Члан 2.
Матична подручја на територији
општине Мркоњић Град су:
1.

Матично подручје Мркоњић
Град, за насељена мјеста:
Мркоњић Град, Брдо, Ступари,
Подоругла, Котор, Копљевићи,
Мајдан, Оћуне, Подбрдо,
Подрашница, Медна, Горњи
Граци, Доњи Граци,
Ораховљани, Шибови, Дубица,
Горњи Шеховци, Доњи Шеховци,
Густовара, Сурјан, Тријебово,
Бјелајце, Баљвине, Лисковица,
Магаљдол и Дабрац.

2. Матично подручје Бараћи, за
насељена мјеста: Доњи Бараћи,
Горњи Бараћи, Доња Пецка,
Горња Пецка, Убавића Брдо,
Јасенови Потоци, Доња
Подгорија, Горња Подгорија,
Герзово и Трново.
Члан 3.
Матичне књиге се воде за матично
подручје Мркоњић Град у сједишту
матичне службе општине Мркоњић Град,
а за матично подручје Бараћи у сједишту

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

мјесне канцеларије Бараћи.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављена у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 109/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу 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
Републике Српске“, број 97/16) и члана
348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), а
у вези са чланом 40. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 5/14) и
чланом 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 20/12), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 9. сједници одржаној
08.09.2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
o начину и условима продаје
осталог грађевинског земљишта
у насељеном мјесту Шибови
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и
услови продаје осталог грађевинског
земљишта у својини и посједу Општине
Мркоњић Град, које се налази у насељеном
мјесту Шибови.
Предмет продаје су грађевинске
парцеле означене као:
- к.ч. број: 3/11-1, кућа и зграда у
површини од 40 м2, к.ч. број: 3/11,
раван двориште у површини од 500
м2 и к .ч. број: 3/14, башчица
пашњак 1.600 м2, што укупно
износи 2.140 м2, К .О. Трново
насељено мјесто Шибови, са

08.09.2017.

почетном цијеном земљишта од
2.123,42КМ и објекта 2.851,20 КМ.
Члан 2.
Продаја земљишта из члана 1. ове
Oдлуке биће извршена усменим јавним
надметањем –лицитацијом у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и
ове Одлуке.
Поступак лицитације проводи
Комисија за провођење јавног надметања
у следећем саставу:
1. Попадић Милена, предсједник
комисије,
2. Лекић Предраг, члан,
3. Милена Марчета, члан.
Члан 3.
Право учествовања у поступку
лицитације имају сва физичка и правна
лица у складу са законом.
За учешће у поступку лицитације
понуђачи су дужни уплатити кауцију у
висини 10% од почетне вриједности
земљишта које се лицитира, на жиро
рачун број: 5620990000344165 код НЛБ
банке.
Члан 4.
Продаја земљишта биће објављена
п у т е м о гл а с а у с р е д с т в и м а ј а в н о г
информисања, интернет страници
општине Мркоњић Град и на огласној
табли општине Мркоњић Града и то
најкасније 15 (петнаест) дана прије
одређеног дана за лицитацију.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине да
по окончању лицитације закључи уговор о
купопродаји земљишта са најповољнијим
понуђачом, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске,
сједиште замјеника Бања Лука.
Члан 6.
Купац је дужан платити купопро-
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дајну цијену у року од 10 (десет) дана од
дана закључења уговора о купопродаји, а
предаја у посјед извршиће се по уплати
купопродајне цијене, најкасније у року од
8 дана, о чему ће се сачинити записник.
Члан 7.
Тр о ш к о в е и з р а д е н о т а р с к о г
уговора и накнаду за укњижбу у јавну
евиденцију сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 11/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу 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
Републике Српске“, број 97/16) и члана
348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), а
у вези са чланом 40. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број 5/14) и
чланом 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 20/12), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 9. сједници одржаној
08.09.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
o начину и условима продаје градског
грађевинског земљишта у
Мркоњић Граду у улици Симе Шолаје
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и
услови продаје градског грађевинског
земљишта у својини и посједу Општине
Мркоњић Град, које се налази у улици
Симе Шолаје у Мркоњић Граду.
Предмет продаје је грађевинска
парцела означена као к.ч. број: 374,

Страна 8, број 7

уписана у л.н. број: 1170, двориште
стамбено-пословне зграде у површини од
15 м2, К.О. Мркоњић Град, у улици Симе
Шолаје у Мркоњић Граду, са почетном
цијеном од 270,26 КМ.
Члан 2.
Продаја земљишта из члана 1. ове
Одлуке биће извршена усменим јавним
надметањем–лицитацијом у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 20/12) и ове Одлуке.
Поступак лицитације проводи Комисија
за провођење јавног надметања у
следећем саставу:
1. Попадић Милена, предсједник
комисије,
2. Лекић Предраг, члан,
3. Милена Марчета, члан.
Члан 3.
Право учествовања у поступку
лицитације имају сва физичка и правна
лица у складу са законом.
За учешће у поступку лицитације
понуђачи су дужни уплатити кауцију у
висини 10% од почетне вриједности
земљишта које се лицитира, на жиро
рачун број: 5620990000344165 код НЛБ
банке.
Члан 4.
Продаја земљишта биће објављена
п у т е м о гл а с а у с р е д с т в и м а ј а в н о г
информисања, интернет страници
општине Мркоњић Град и на огласној
табли општине Мркоњић Града и то
најкасније 15 (петнаест) дана прије
одређеног дана за лицитацију.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине да
по окончању лицитације закључи уговор о
купопродаји земљишта са најповољнијим
понуђачом, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске,
сједиште замјеника Бања Лука.
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Члан 6.
Купац је дужан платити купопродајну цијену у року од 10 (десет) дана од
дана закључења уговора о купопродаји, а
предаја у посјед извршиће се по уплати
купопродајне цијене, најкасније у року од
8 дана, о чему ће се сачинити записник.
Члан 7.
Тр о ш к о в е и з р а д е н о т а р с к о г
уговора и накнаду за укњижбу у јавну
евиденцију сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 12/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

Н а о с н о в у ч л а н а 9 . З а ко н а о
министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 41/03) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град,“ број 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град, на 9.
сједници одржаној дана 08.09.2017.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за из ор
I - У састав Комисије за избор
чланова школских одбора основних и
средњих школа, именују се:
1. Милена Малешевић,
предсједник,
2. Томислав Тодоровић, члан,
3. Тијана Рађевић – Дрљача, члан,
4. Тијана Вођевић, члан и
5. Драго Иличић, члан.
II - Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да спроведе поступак избора
чланова школских одбора основних и
средњих школа, укључујући прегледање
приспјелих пријава на Конкурс,

08.09.2017.
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разматрање пријава и о ављање
интервјуа са кандидатима који
испуњавају услове за из ор и остале
активности у складу са позитивним
правним прописима.

III Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења и иће о јављено у
„Служ еном гласнику oпштине Мркоњић
Град“.

III - Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.

Број: 02- 022- 114/17.
Дана, 08.09.2017. године

Број: 02- 022- 113/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 9. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Репу лике Српске
(«Служ ени гласник Репу лике Српске»,
рој 25/03) и члана 40. Статута Општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град, на 9.
сједници одржаној дана 08.09.2017.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за из ор
I У састав Комисије за из ор
чланова Управног од ора Агенције за
привредни развој општине Мркоњић
Град, именују се:
1. Томислав Тодоровић,
предсједник,
2. Милена Малешевић, члан,
3. Дамир Сладојевић, члан,
4. Бориславка Максић, члан и
5. Сузана Новаковић, члан.
II Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да спроведе поступак избора
чланова Управног одбора Агенције за
привредни развој општине Мркоњић
Град, укључујући прегледање приспјелих
пријава на Конкурс, разматрање пријава и
о ављање интервјуа са кандидатима који
испуњавају услове за из ор и остале
активности у складу са позитивним
правним прописима.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу
буџета Општине Мркоњић Град
у периоду I – VI 2017. године
1. Усваја се Извјештај о извршењу
буџета Општине Мркоњић Град у периоду
I – VI 2017. године.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 101/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
инспекцијских органа за период од
01.01.2017. до 30.06.2017. године
1. Усваја се Извјештај о раду
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инспекцијских органа за период од
01.01.2017. до 30.06.2017. године:
а) ветеринарског инспектора,
б)инспектора за храну-здравственог инспектора,
в) тржишног инспектора,
г) саобраћајног инспектора и
д) урбанистичко-грађевинског
инспектора.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 108/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стању
безбједности саобраћаја на подручју
општине Мркоњић Град
за 2016. годину
1. Усваја се Извјештај о стању
безбједности саобраћаја на подручју
општине Мркоњић Град за 2016. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 102/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању
јавне безбједности у периоду I –VI
2017. године на подручју општине
Мркоњић Град
1. Прихвата се Информација о
стању јавне безбједности у периоду I –VI
2017. године на подручју општине
Мркоњић Град.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 103/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
здравственој заштити животиња
на подручју општине Мркоњић Град у
2016. години
1. Прихвата се Информација о
здравственој заштити животиња на
подручју општине Мркоњић Град у 2016.
години.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 104/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

08.09.2017.
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На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је

На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9 сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
друштвеном положају младих
на подручју општине Мркоњић Град
за 2016. годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и
материјалном стању Удружења
пензионера општине Мркоњић Град,

1. Прихвата се Информација о
друштвеном положају младих на подручју
општине Мркоњић Град за 2016. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 105/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 36. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 9. сједници, одржаној
дана 08.09.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
активностима удружења грађана на
подручју општине Мркоњић Град
за 2016. годину
1. Прихвата се Информација о
активностима удружења грађана на
подручју општине Мркоњић Град за 2016.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“
Број: 02- 022- 106/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

1. Прихвата се Информација о раду
и м а т е р и ј а л н о м с т а њ у Уд р у ж е њ а
пензионера општине Мркоњић Град.
2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а иће о јављен у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 107/17.
Дана, 08.09.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број 97/16), члана 11.
Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», број 20/17 ), члана 11.
Колективног уговора за запослене у
Општинској управи општине Мркоњић
Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 5/17) и члана 64.
Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број 5/14), Начелник општине, д о н
оси
ОДЛУКУ
о висини, начину и поступку
остваривања права на накнаду
трошкова превоза код доласка на
посао и повратка са посла запослених
у Општинској управи
општине Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се право и
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висина остваривања права на накнаду
трошкова превоза код доласка на посао и
повратка са посла запослених у
Општинској управи општине Мркоњић
Град.
Члан 2.
1) Запослени има право на накнаду
трошкова превоза приликом доласка на
посао и повратка са посла уколико је
мјесто становања запосленог удаљено од
мјеста рада преко 3 км, а највише 50 км.
2) Запослени чије је мјесто
становања удаљено преко 50 км остварује
ово право до износа који је утврђен за
запослене чије мјесто становања не
прелази 50 км.
Члан 3.
Право на накнаду трошкова
превоза код доласка на посао и повратка
са посла запослених у Општинској управи
општине Мркоњић Град, остварује се:
а) Рефундацијом стварних
трошкова превоза код доласка на посао и
повратка са посла.
б) Исплатом накнаде трошкова
превоза код доласка на посао и повратка
са посла у другим случајевима, у складу са
одредбама ове Одлуке.
Члан 4.
1) Накнада трошкова превоза код
доласка на посао и повратка са посла
исплаћује се у висини пуне цијене
мјесечне карте у јавном саобраћају, а
у тврдиће се на основу ц јеновника
регистрованих превозника на
конкретним релацијама на којима путује
запослени у Општинској управи општине
Мркоњић Град,
2) Уколико постоји разлика у
цијени овлашћених превозника на истој
релацији, општина Мркоњић Град ће
исплаћивати накнаду трошкова превоза
код доласка на посао и повратка са посла
коју обрачунава превозник са најнижом
цијеном превоза.
Члан 5.
1) Како би запослени остварили
накнаду за превоз код доласка на посао и
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повратка са посла, дужни су поднијети
захтјев за накнаду трошкова превоза.
2) Општинa Мркоњић Град
службеним путем осигурава податке о
цјеновнику превоза и податке о возном
реду упитом код регистрованог
превозника.
3) Основ за обрачун накнаде за
превоз изван подручја гдје је организован
градски превоз је релација: најближе
стајалиште мјеста рада запосленог до
најближег стајалишта мјеста
п р е б и в а л и ш т а з а п о с л е н о г, к о ј а ј е
утврђена линијским међуградским
превозом.
Члан 6.
1) Основаност захтјева за накнаду
трошкова превоза на посао и превоза са
посла утврђује се на основу података из
пријаве о мјесту пребивалишта, према
службеним личним подацима из
евиденције које службено воде
мјеродавне организацијске јединице за
правне и кадровске послове у Општинској
управи општине Мркоњић Град и
података о службеним тарифама градског
и међуградског превоза.
2) Достављање неистинитих
података или неажурирање података
везаних за остваривање права на накнаду
превоза на посао и превоза са посла
сматра се тежом повредом радних
дужности и под лијеже мор алној и
материјалној одговорности.
Члан 7.
Обрачун и исплата накнада за
трошкове превоза код доласка на посао и
превоза са посла запослених у Општинској
управи општине Мркоњић Град врши се
мјесечно у текућем мјесецу за претходни
мјесец на основу евиденције о
присутности на раду, а исплата накнаде
врши се уз исплату плате за претходни
мјесец.
Члан 8.
1) Запослени којима припада право
на коришћење службеног или приватног
аутомобила, не могу остварити право на
накнаду трошкова превоза код доласка на
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посао и повратка са посла.
2) Запосленом не припада право на
накнаду трошкова превоза код доласка на
посао и повратка са посла за дане
проведене на боловању, годишњем
одмору или било ком другом одсуству с
посла које користи у складу са законом.
3) Запосленим, чије је најближе
стајалиште мјеста пребивалишта удаљено
од најближег стајалишта мјеста рада до 3
км, не припада право на накнаду
трошкова превоза код доласка на посао и
повратка са посла.
4) Запосленом који има стамбену
јединицу изграђену, купљену, насљеђену
или заједнички стечену у браку удаљену
до 3 км од најближег стајалишта мјеста
рада, не припада право на накнаду
трошкова превоза код доласка на посао и
повратка са посла.
Члан 9.
За реализацију ове Од луке
задужују се Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности и Одјељење за
привреду и финансије Општине Мркоњић
Град.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о висини, начину
и поступку остваривања права на накнаду
трошкова превоза код доласка на посао и
повратка са посла запослених у
административној служби општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој: 9/10 и
5/11).

Број: 01-135-32/17.
Дана, 26.07.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. и члана 82.
Закона о локалној самоуправи ("Служ ени
гласник Репу лике Српске" рој 97/16),
члана 64. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/14) и у вези са Стратегијом
п о п ул а ц и о н е п о л и т и к е , Н ач е л н и к
општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о начину и поступку исплате
једнократне новчане накнаде
за новорођену дјецу за 2017. годину
Члан I
Овом Одлуком се регулише начин и
поступак исплате новчане накнаде
мајкама, за свако новорођено дијете.
Члан II
Право на исплату једнократне
н о в ч а н е н а к н а д е ( у д а љ е м т е кс т у
накнаде) има свака мајка која има
пре ивалиште на подручју општине
Мркоњић Град, а у току 2017. године роди
дијете у Републици Српској и БиХ и то:
1. Мајкама које роде прво и друге
дијете припада једнократна
новчана накнада:
a. А к о м ј е с е ч н а п р и м а њ а
с у п ру ж н и к а н е п р е л а з е
износ просјечне нето плате у
Републици Српској
износ 500,00КМ
b. А к о м ј е с е ч н а п р и м а њ а
супружника прелазе износ
просјечне нето плате у
Репу лици Српској
износ 125,00КМ
2. Самохрани родитељ имају право
на исплату накнаде у износу од
500,00КМ.
3. Мајка која роди треће, четврто
или свако наредно дијете има
право на исплату накнаде и износу
од 1.000,00 КМ.
Право на једнократну новчану накнаду
може се остварити само по једном основу.
Мајкама које роде близанце и
тројке признаје се и право на исплату
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накнаде за набавку дјечијих колица у
износу од 300,00 КМ.
Члан III
За исплату накнада из члана II ове
одлуке, мајка-корисник подноси захтјев
Начелнику општине. Захтјев се подноси
на прописаном о расцу у Центру за
пружање услуга грађанима (шалтер –
сала). Уз захтјев се прилаже:
1. Копија извода из матичне књиге
рођених или копија отпусне
листе из олнице за дијете и
2. Копија личне карте мајке и оца
(изузев става 3 члана 2)
3 . Ув ј е р е њ е о м ј е с е ч н и м
примањима супружника
4. Доказ о незапослености за мајку
или оца ако остварује право по
ставу 2. члана II,
5. Родни лист за свако претходно
дијете ако остварује право на
основу става 4. Члана II ове
Одлуке.
Члан IV
На основу поднешеног захтјева и
приложене документације, Начелник
општине ће донијети Закључак о исплати
накнаде за новорођено дијете, а Одјељење
за привреду и финансије, ће извршити
исплату накнаде.
Члан V
Исплата накнаде вршиће се из
средстава о ез ијеђених уџетом
Општине Мркоњић Град – позиција
средства за пронаталитетну политику, на
лагајни општине, или путем текућег
рачуна.
Планирана средства ће се
исплаћивати за сву новорођенчад рођену
од 01.01.2017. године.

На основу члана 64. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“, рој:
5/14), а сходно одред ама Одлуке о
расписивању из ора за чланове савјета
мјесних заједница („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој: 5/17),
Начелник општине Мркоњић Град, донио
је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
дистри уцију О авјештења грађанима
о одржавању из ора за чланове савјета
мјесних заједница
I Именује се Комисија за дистри уцију
О авјештења грађанима о одржавању
из ора за чланове савјета мјесних
заједница на подручју Општине Мркоњић
Град, у саставу:
1. Владо Солдат, предсједник,
2. Мирко Дошлов, члан,
3. Миленко Копуз, члан,
II Задатак Комисије из претходне тачке
овог рјешења је да у периоду од 24. од 29.
08. 2017. године, у току радног времена,
изврши дистри уцију тј. постављање
плаката са насловом „ О авјештење о
датуму и времену одржавања из ора за
чланове савјета мјесних заједница на
подручју општине Мркоњић Град“ које
је издала Скупштина општине Мркоњић
Град , а све према плану дистри уције који
ће сачинити Општинска из орна комисија
Мркоњић Град и исти план је саставни дио
овог рјешења.
О извршењу овог задатка Комисија ће
сачињавти детаљан Записник о свим горе
истакнутим задацима и исти достављати
Начелнику општине Мркоњић Град, ради
информисања.

Члан VI
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град“.

III Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и иће о јављено у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 01-532-251/17.
Дана, 16.07.2017. године

Број: 01-03-31/17.
Дана, 23.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

08.09.2017.

Број 7 Страна 15

На основу члана 64. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој 5/14) и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу Буџета
Општине Мркоњић Град за 2017. годину,
број: 02-022-114/16, од 29.12.2016.
године, Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
1. У оквиру потрошачке јединице
00670190 – Остала уџетска
потрошња одо рава се реалокација
средстава у износу од 1.158,00 КМ.
2. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице
00670190 – Остала уџетска
потрошња са позицијa:
- 418100 - Расходи по основу
камата на зајмове примљене
од других јединица
власти......................650,00КМ и
- 621300 - Издаци за отплату
главнице зајмова
п р и м љ е н и х од д о м а ћ и х
јавних финансијских
су јеката....................508,00КМ
- на потрошачку јединицу
00670190 – Остала уџетска
потрошња на позицију:
- 628100 - Издаци за отплату
дугова према другим
нивоима власти............................
....................................1.158,00КМ.
3. Ре а л о к а ц и ј а с е в р ш и и з м е ђ у
различитих позиција, а у оквиру
исте потрошачке јединице.
4. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, иће о јављено у
„Служ еном гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број: 01-400-35/17.
Дана, 10.07.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 64. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“ рој
5/14) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Мркоњић Град за 2017.
г о д и н у, б р о ј : 0 2 - 0 2 2 - 1 1 4 / 1 6 , о д
29.12.2016. године, Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
1. Одо рава се реалокација средстава
у износу од 4.000,00КМ са
потрошачке јединице 99999999 Трезор општине Мркоњић Град,
позиција 372200 - Буџетска резерва
на потрошачку јединицу 00670130
- Oдјељење за општу управу и
друштвене дјелатности, позиција
415214 – Текући грантови вјерским
организацијама.
2. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице
99999999 – Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције
372200 - Буџетска
резерва....................4.000,00КМ
- на потрошачку јединицу 00670130 - Одјељење за
општу управу и друштвене
дјелатности на позицију
415214 –Текући грантови
в ј е р с к и м
организацијама............................
....................................4.000,00КM.
3. Средства ће ити одо рена по
захтјеву Српској православној
црквеној општини Мркоњић Град
за изградњу парохијске сале у
порти храма Вазнесења Господњег
у Бјелајцу.
4. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављено у
„Служ еном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-36/17.
Дана, 09.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

Страна 16, број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 64. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“ рој
5/14) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Мркоњић Град за 2017.
г о д и н у, б р о ј : 0 2 - 0 2 2 - 1 1 4 / 1 6 , о д
29.12.2016. године, Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 64.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 5/14), Начелник општине, д о н
оси

1. Одо рава се реалокација средстава
у износу од 2.000,00КМ са
потрошачке јединице 99999999 Трезор општине Мркоњић Град,
позиција 372200 - Буџетска резерва
на потрошачку јединицу 00670130
- Oдјељење за општу управу и
друштвене дјелатности, позиција
415214 – Текући грантови вјерским
организацијама.
2. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице
99999999 – Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције
372200 - Буџетска
резерва....................2.000,00КМ
- на потрошачку јединицу 00670130 - Одјељење за
општу управу и друштвене
дјелатности на позицију
415214 –Текући грантови
в ј е р с к и м
организацијама............................
....................................2.000,00КМ.
3. Средства ће ити одо рена по
захтјеву Српској православној
црквеној општини Бочац за
суфинансирање трошкова и
пројеката у овој парохији.
4. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а иће о јављено у
„Служ еном гласнику општине
Мркоњић Град“.

1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
организацијама, одо рава се исплата
средстава, Српској православној
црквеној општини Мркоњић Град, у
износу од 4.000,00 КМ.

Број: 01-400-41/17.
Дана, 29.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава

2. Средства ће ити утрошена за
изградњу парохијске сале у порти
храма Вазнесења Господњег у
Бјелајцу.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој: 571060-00000188-57 код Комерцијалне
анке а.д Бања Лука, ЈИБ
4401768450004.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Од јељења за
привреду и финансије.

Број: 01-532-271/17.
Дана, 31.07.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

08.09.2017.
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На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 64.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 5/14), Начелник општине, д о н
оси

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 64.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 5/14), Начелник општине, д о н
оси

ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава

ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава

1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
организацијама, одо рава се исплата
средстава, Српској православној
црквеној општини Бочац, у износу од
2.000,00 КМ.

1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
организацијама, одо рава се исплата
средстава, Српској православној
црквеној општини Meдна, у износу од
15.000,00 КМ.

2. Средства ће ити утрошена за
суфинансирање трошкова и пројеката
у овој парохији.

2. Средства ће ити утрошена за
изградњу манастирског конака у
манастиру Медна.

3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој: 571060-00000319-52 код Комерцијалне
анке а.д Бања Лука.

3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој: 571060-00000454-35 код Комерцијалне
анке а.д Бања Лука.

4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Од јељења за
привреду и финансије.

4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.

Број: 01-532-295/17.
Дана, 25.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

Број: 01-532-307/17.
Дана, 05.09.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.
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