Број: 8/15, 10.11.2015. године, језик српског народа

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („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 30.
сједници одржаној дана 10.11. 2015. године,
доноси
О Д Л У К У
о допуни Програма капиталиних
инвестиција за период 2015-2019. година
Члан 1.
Допуњава се Програм капиталних
инвестиција за период 2015-2019. година,
усвојен на 23. сједнцици Скупштине општине
Мркоњић Град одржаној дана, 25.12.2014.
године, објављен у «Службеном гласнику
општине Мркоњић Град» број: 10/14, са
Годишњим планом капиталних инвестиција
за 2015. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи
план капиталних инвестиција за 2015. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-98/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

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

На основу члана 17. став 4. Закона о
студентском стандарду ("Службени гласник
Републике Српске", број 34/08) и члана 30.
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 30.
сједници одржаној дана 10.11.2015. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о стипендирању студената првог циклуса
на високошколским установама у
школској 2015/2016. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и
начин стипендирања студената из средстава
буџета општине Мркоњић Град, за студенте
са пребивалиштем на подручју општине
Мркоњић Град.
Члан 2.
Право на додјелу стипендије, у смислу
ове Одлуке имају студенти првог циклуса
који су уписани као редовни студенти, први
пут на одговарајућу годину студија на
високошколским установама и то:
1. Студенти који су примали стипендију у
школској 2014/2015. години, a редовно су
уписали наредну годину студија;
2. Студенти који имају просјек оцјена 9,00 и
више за све године студија;
3. Студенти из породица са четворо и више
дјеце, за све године студија;
4. Студенти без оба родитеља, за све године
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студија;
5. Студенти који имају статус породице
погинулог и несталог бораца или ратног
војног инвалида од I - IV категорије, a у
складу са Одлуком о допунским правима
породица погинулих бораца, ратних војних
инвалида и бораца;
6. Студенти прве године студија који су
завршили све разреде средње школе са
одличним успјехом, изузев студената из
породица у којима студира троје и више
студената, а први пут уписују прву годину
студија;
7. Студенти друге и виших година студија по
основу материјално-финансијског стања и
просјека оцјена утврђеног чланом 5. ове
Одлуке.
Студенти приватних високошколских
установа
могу остварити право на
стипендију само у складу са тачком 2. овог
члана.
Стипендија се не одобрава за вријеме
апсолвентског стажа.

учесника конкурса.
Општинска управа израђује и
обезбјеђује обрасце пријава за конкурс и
образац изјаве да студент не прима
стипендију из других јавних извора
стипендирања.
Конкурс се објављује у једним од дневних
новина, као и на огласној табли општине и
интернет страници општине Мркоњић Град.

Члан 3.
Право на додјелу стипендија по
повлаштеним
условима могу остварити
студенти друге и виших година студија
сљедећих студијских група:
· студенти машинског факултета,
· студенти математике,
· студенти физике и
· студенти рударско-геолошког факултета
С т уд е н т и ко ј и с т уд и р а ј у н а
високошколским установама на студијима из
предходног става, остварују право на додјелу
стипендије без обзира на материјалнофинансијско стање и просјек оцјена из
предходне године студија.
Члан 4.
Стипендије се додјељују на основу
спроведеног јавног конкурса.
Конкурс расписује општинска управа
општине Мркоњић Град и садржи:
· назив и адресу органа који расписује
конкурс,
· вријеме трајања конкурса,
· услове за додјелу стипендија утврђене
овом Одлуком,
· потребне доказе о испуњавању услова
конкурса и
· друге податке потребне за потпуну
информисаност и одлучивање о избору

Члан 5.
По основу материјално-финансијског
стања и просјека оцјена студенти остварују
право на додјелу стипендије према бодовној
ранг листи на основу критеријума:
1. Висини прихода по члану заједничког
домаћинства.
2. Висини просјека оцјена за све године
студија и година студија.
КРИТЕРИЈУМ 1.
- до
100,00 КМ
- 101,00- 150,00 КМ
- 151,00- 200,00 КМ
- 201,00- 250,00 КМ
- 251,00 КМ и више

20 бодова
15 бодова
10 бодова
5 бодова
0 бодова

Студентима без једног родитеља
бодови из критеријума 1 увећавају се за 5
бодова.
КРИТЕРИЈУМ 2.
- Просјек оцјена за све године студија
увећан производом године студија
и
коефицијената 0,2.
- Предходни збир множи се са 4.
Члан 6.
Студенти да би остварили право на
стипендију треба да испуњавају сљедеће
услове:
1. Да имају стално мјесто пребивалишта на
подручју општине Мркоњић Град најмање 24
мјесеца прије подношења захтјева по
конкурсу;
2. Да су уписани први пут на одговарајућу
годину студија, као редовни студенти на
једној високошколској уст анови на
одговарајућој студијској групи;
3. Да не примају стипендију од других
даваоца стипендије;
4. Да су уписани на високошколским
установама у БиХ или Републици Србији
изузев студената који имају статус ППБ и
РВИ.
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5. Да нису старији од 26 година живота.
Члан 7.
Захтјев за додјелу стипендије уз
приложене доказе о испуњавању услова,
кандидати подносе Одјељењу за општу
управу и друштвене дјелатности у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у
средствима јавног информисања, на огласној
табли општине и интернет страници општине
Мркоњић Град.
Члан 8.
Уз захтјев за додјелу стипендија
студенти требају приложити:
1. Ув ј е р е њ е о с т а л н о м м ј е с т у
пребивалишта на подручју општине
Мркоњић Град најмање 24 мјесеца прије
подношење захтјева (члан 2 тачка 1-7);
2. увјерење о први пут уписаној години
студија, (члан 2. тачка 1-7);
3. увјерење о просјечној оцјени за све
године студија (члан 2. тачка 2,7);
4. копију прве стране индекса (члан 2.
тачка 1-7);
5. копије свједочанстава свих разреда
(члан 2. тачка 6);
6. кућну листу (члан 2. тачка 3, 6,7);
7. увјерење о приходима по члану
домаћинства за посљедња три мјесеца од
дана расписивања конкурса ( члан 2. тачка
7);
8. увјерење о статусу ППБ и РВИ од I – IV
категорије (члан 2. тачка 5.);
9. извод из Матичне књиге умрлих за
кандидате без оба родитеља (члан 2. тачка
4.);
10. Изјава да студент не прима стипендију
од других даваоца стипендије (члан 2
тачка 1-7)
11. копију текућег рачуна.

Члан 14.

Члан 9.
Корисницима стипендије из члана 2.
ове Одлуке, стипендија се додјељује по
једном основу.
Члан 15.
Члан 10.
Пријаве на конкурс разматра и ранг
листу за додјелу стипендија утврђује
Комисија за додјелу стипендија (у даљем
тексту: Комисија), коју именује Начелник
општине из реда запослених, у саставу од три
члана.
Комисија одлучује већином гласова
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Члан 16.
Корисник стипендије по завршетку
студија, обавезује се засновати радни однос
на подручју општине Мркоњић Град и
радити најмање онолико времена колико је
примао стипендију без обавезе враћања
стипендије, у противном дужан је примљени
износ стипендије вратити у цјелости.
Корисник стипедније из предходног
става се ослобађа враћања стипедније,
уколико на подручју општине нема
могућност да заснује радни однос.

дијела Регулационог плана центра Мркоњић
Град на локацији „Петља“ („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/09),
члан 2.мијења се и гласи:
„Простор који ће се обухватити
планом је простор који обухвата бензинску
пумпу до транзитног пута и потока Црљенац.
П р е д м е т н и п р о с т о р о бу х в ат а
површину око 1, 35 ha.
Предметни простор који ће се
обухватити планом приказан је на карти која
је саставни дио ове Одлуке“.

Члан 17.
Административне и финансијске
послове по овој Одлуци обављаће Одјељење
за општу управу и друштвене дјелатности и
Одјељење за привреду и финансије.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана по
објављивању у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о стипендирању студената
првог циклуса на високошколским
установама у школској 2014/2015. години
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град„ број 8/14.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Мркоњић Град".
Број 02-022-99/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу чланова 55. и 67.Закона о
уређењу простора („Службени гласник РС“,
број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), а у вези са
чланом 192. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13) и члана 40. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град, на 30.
сједници одржаној данa 10.11.2015. године ,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о приступању измјени
дијелаРегулационог плана центра
Мркоњић Град на локацији „Петља“
У

Члан 1.
Одлуци о приступању измјени

Број 02-022-100/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број: 40/13), члана 13.
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 30
сједници одржаној дана 10.11. 2015 године,
донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Савјета за праћење
поступка израде Просторног плана
општине Мркоњић Град за период
2016 – 2036 година
I
Именују се чланови Савјета за
праћење поступка израде Просторног плана
општине Мркоњић Град за период 2016 –
2036 година, у саставу:
1. Здравка Кудра, предсједник ,
2. Томислав Тодоравић, замјеник
предсједника,
3. Наташа Арежина, члан,
4. Дамир Сладојевић, члан,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Mирослав Милановић, члан,
Тијана Рађевић-Дрљача, члан,
Биљана Чегар, члан,
Милена Тегелтија, члан,
Недељко Антић, члан,
Немања Калаба, члан,
Душко Цвијић, члан,
Марко Ступар, члан,
Јела Милановић, члан,
Жељко Лакетић, члан,
Јања Лазендић, члан,
Ђуро Галић, члан,
Тривун Милановић, члан,
Миленко Лазић, члан,
Слободан Јаковљевић, члан,
Драган Богојевић, члан,
Драгољуб Шикман, члан.

Задаци чланова Савјета из тачке I ове
Одлуке одређени су чланом 43. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13).
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „ Службеном гласнику
опшштине Мркоњић Град“.
Број 02-022-101/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 22. и 348. Закона о
стварним правима (''Сл. гласник РС'', број:
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. и
12. став 3. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број
20/12) и члана 40. Статута општине Мркоњић
Град (''Сл. гласник општине Мркоњић Град'',
број: 5/14), Скупштина општине Мркоњић
Град, на 30. сједници одржаној дана 10.11.
2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину и условима продаје
непокретности у својини
Општине Мркоњић Град путем
непосредне погодбе
Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и
начин продаје непокретности у својини

Општине Мркоњић Град и то: к.ч.19/61-27,
купцу Друштво са ограниченом
одговорношћу за пољопривредну
производњу „МГ ПИТ“ Мркоњић Град, ул.
Јована Рашковића 32, (у даљем тексту: „МГ
ПИТ“ д.о.о. Мркоњић Град), путем
непосредне погодбе, а које непокретности се
налазе у обухвату Пословне зоне „Подбрдо“
Мркоњић Град.
Члан 2.
Утврђује се да прва лицитација
заказана дана 28.11.2014. године, као и
поновљена лицитација заказана дана
15.12.2014. године, за продају наведених
некретнина су остале безуспјешне, тако да се
продаја ових некретнина, сходно члану 12.
став 3. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број
20/12), може извршити непосредном
погодбом.
Члан 3
Скупштина општине Мркоњић Град
продаје са 1/1 дијела, а купац „МГ ПИТ“ д.о.о.
Мркоњић град,, путем непосредне погодбе
купује са 1/1 дијела некретнина у својини
Општине Мркоњић Град и то:
- парцелу број: 19/61-27, зв. „Злокос“,
површине 8.105 м².
Купац „МГ ПИТ“ д.о.о. Мркоњић
Град, купује непокретносри у сврху изградње
пословног објекта ради обављања основне
пословне дјелатности фирме „МГ ПИТ“д.о.о.
Мркоњић Град (производња балконских и
других ограда од метала и друга производња).
Члан 4.
Купопродајна цијена непокретностипарцеле 19/61-27, зв. „Злокос“ ливада,
површине 8.105 м² износи 41.335,50 КМ (5,10
К М / м ² ) , с л о в и м а : . . . . . . .
четрдесетједнахиљадатристатридесетпет и
50/100 КМ.
Члан 5.
Предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана од дана
уплате купопродајне цијене о чему ће
надлежни орган сачинити записник о
увођењу у посјед купца, као инвеститора.
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Члан 6.
Трошкове у вези ове одлуке, нотарску
накнаду, таксе, као и трошкове уписа
власништва и укњижбе у јавним регистрема
непокретности сноси купац.

Мркоњић Град парцелу број: к.ч. 73/7,
њива(2), површине 1282 м2, уписану у лист
непокретности број: 228/56, к.о. Бјелајце на
Општину Мркоњић Град.
Обзиром да се ради о приближно истој
тржишној вриједности некретнина које се
мијењају, нема обавезе плаћања због разлике
у површинама парцела.

Члан 7.
Овлашћује се начелник општине
Мркоњић Град, Дивна Аничић да са купцем,
„МГ ПИТ“ д.о.о. Мркоњић Град коме се врши
продаја путем непосредне погодбе, ради
изградње пословног објеката, у име општине
Мркоњић Град, закључи уговор у којем ће
бити дефинисана права и обавезе уговорних
страна.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Мркоњић Град''.
Број 02-022-102/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 22. и 348. став 4.
Закона о стварним правима (''Сл. гласник РС'',
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(''Сл. гласник општине Мркоњић Град'', број:
5/14), у предмету рјешавања захтјева Р-С
„Силикон“ д.о.о. Мркоњић Град, Јована
Рашковића 32, за замјену некретнина
Скупштина општине Мркоњић Град, на 30.
сједници одржаној дана 10.11.2015. године,
донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за закључивање
Уговора о замјени некретнина између Р-С
„Силикон“ д.о.о. Мркоњић Град и
Општине Мркоњић Град
Члан1.
Даје се сагласност за закључивање
Уговора о замјени некретнина између Р-С
„Силикон“ д.о.о. Мркоњић Град и Општине
Мркоњић Град, тако што:
Р-С „Силикон“ Мркоњић Град даје у
замјену Општини Мркоњић Град парцелу
број: к.ч. 219/9, њива(2), површине 826 м2,
уписану у Л.Н. 228, к.о. Бјелајце на Р-С
„Силикон“ д.о.о. Мркоњић Град, а Општина
Мркоњић Град даје Р-С „Силикон“ д.о.о.

Члан 2.
Уговором из члана 1. ове Одлуке
регулисаће се међусобни односи између
Општине Мркоњић Град и Р-С „Силикон“
д.о.о. Мркоњић Град.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине
мркоњић Град да закључи Уговор из члана 1.
oве Одлуке са Р-С „Силикон“ д.о.о. Мркоњић
Град.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-103/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 6. 7.и 8. Закона о
министарским владиним и другим
именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске», број: 41/03),
члана 40. Закона о развоју малих и средњих
предузећа („Службени гласник Републике
Српске“, број: 50/13), и члана 40. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић-Град“, број: 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град на 30.
сједници одржаној дана 10.11.2015. године,
д о н и ј е л а ј е:
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума и
расписивању конкурса за избор чланова
Управног одбора Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град
Члан 1.
О в ом О д л у ком у т в р ђ у ј у с е
критеријуми, услови и поступак за избор и
именовање три члана Управног одбора,
Агенције за привредни развој општине

10.11.2015.

Мркоњић Град (у даљем тексту: Агенција).
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за
именовање чланова Управног одбора.
Члан 3.
Општи и посебни услови за избор и
именовање чланова Управног одбора
Агенције су:
А) Општи услови за чланове Управног
одбора:
1. Да је држављанин Републике
Српске или БиХ,
2. Да је старији од 18 година,
3. Да није отпуштен из државне
службе на било којем нивоу власти
у БиХ или РС, као резултат
дисциплинске мјере у периоду од 3
године прије дана објављивања
конкурса,
4. Да се против њега не води
кривични поступак,
5. Да није осуђиван за кривично
дјело на безусловну казну затвора
преко шест мјесеци или кривично
дјело које га чини неподобним за
обављање послова на напријед
наведеним функцијама,
6. Да не служи казну изречену од
стране Међународног суда за
бившу Југославију и да није под
оптужницом тога суда, а да се није
повиновао налогу да се појави
пред судом.
Б) Посебни услови за чланове Управног
одбора:
1. Да има завршену високу или вишу
стручну спрему,
2. Да има најмање три годину радног
искуства у траженом степену
образовања,
3. Да познаје дјелатност Агенције за
привредни развој,
4. Да познаје садржај и начин рада
органа управљања.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор и именовање
чланова Управног одбора Агенције, биће
објављен у «Службеном гласнику РС» и
дневном листу «Глас Српске».
Рок за подношење пријава на Јавни
конкурс је 15 дана од дана објављивања у
једном од наведених гласила.
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Члан 5.
Чланове Управног одбора Агенције,
на основу Јавног конкурса, предлаже
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине, а Одлуку о избору доноси
Скупштина општине Мркоњић Град.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Мркоњић Град».
Број 02-022-104/15
Дана, 10.11.2015. 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 30. сједници одржаној дана
10.11. 2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у сврху
учешћа у трошковима санације штете од
пожара на помоћном објекту
Убовић Дијане
I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град
са позиције буџетске резерве у износу од
1000,00 КМ , Убовић Дијани из Мркоњић
Града.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
санације објекта. Одобрена средстава
исплатиће се на рачун број: 562-09981208393-30 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 02-022-105/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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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 30. сједници одржаној дана
10.11. 2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у сврху
учешћа у трошковима санације штете од
пожара на помоћном објекту
Милетић Светка
I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град
са позиције буџетске резерве у износу од
1000,00 КМ, Милетић Светку из Мркоњић
Града.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
санације помоћног објекта (штала).
Одобрена средстава исплатиће се на рачун
број: 45442005000 отворен код Уникредит
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 02-022-106/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 111б. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске
(„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),
на приједлог начелника општине, Скупштина
општине Мркоњић Град, на 30. сједници,
одржаној 10.11.2015. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
начелника Одјељења за друштвене
дјелатности
1.Тијана Рађевић-Дрљача,
дипломирани педагог, разрјешава се вршиоца
дужности начелника Одјељења за друштвене
дјелатности, због нове организације
Општинске управе.
2. Ово Рјешење ступа на снагу са
даном доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број 02-2-022-107/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 111а. и члана 111б.
Закона о локалној самоуправи Републике
Српске („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“, 5/14), на приједлог начелника
општине, Скупштина општине Мркоњић
Град, на 30. сједници, одржаној 10.11.2015.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности Општинске
управе Мркоњић Град
1.Тијана Рађевић-Дрљача,
дипломирани педагог, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности Општинске
управе Мркоњић Град.
2. Именовани ће функцију из тачке 1.
овог Рјешења обављати до окончања
поступка избора и коначног именовања
начелника Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности.
3. Ово Рјешење ступа на снагу са
даном доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број 02-2-022-108/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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На основу члана 30. 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 30. сједници одржаној дана
10.11. 2015. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Одбора за питања
младих Скупштине општине
Мркоњић Град
1. МЛАДЕН БОШКАН из Мркоњић Града,
разрјешава се дужности члана Одбора
за питања младих у Скупштини
општине Мркоњић Град.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„ С л ужбе н ом гл а с н и ку о п ш т и н е
Мркоњић Град“.
Број 02-022-109/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. 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 30. сједници одржаној дана,
10.11. 2015. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору
предсједника и чланова Одбора за
питања младих Скупштине општине
Мркоњић Град
I
У Рјешењу о избору предсједника и
чланова Одбора за пит ања младих
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 2/13) алинеја 5. става 1, тачке I
мијења се и гласи:
„ 5.Милан Бајић, члан“
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном

гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-110/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. 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 30. сједници, одржаној дана
10.11.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта ребаланса буџета
општине Мркоњић Град за 2015. години
1. Усваја се Нацрт ребаланса буџета

општине Мркоњић Град за 2015.
години.
2. Овај Закључак биће објављен у

Службеном гласнику општине
Мркоњић Град.

Број 02-022-112/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. 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 30. сједници, одржаној дана
10.11.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта буџета општине
Мркоњић Град за 2016. години
1. Усваја се Нацрт

буџета општине
Мркоњић Град за 2016. години.

2. Овај Закључак биће објављен у

Службеном гласнику општине
Мркоњић Град.
Број 02-022-113/15
Дана, 10.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) а у вези са
Планом активности на спровођењу посебних
мјера заштите и спасавања од сњежних падавина
и снијега од интереса за Републику Српску у
2015/2016. години („Службени
гласник
Републике Српске“, број 77/15),
Начелник
општине Мркоњић Град д о н о с и

II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ
ПРЕТПО СТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА АКТИВНОСТИ У 2015/16. ГОДИНИ;

П Л А Н
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ
ПАДАВИНА И СНИЈЕГА У ОПШТИНИ
МРКОЊИЋ ГРАД У 2015/2016 ГОДИНИ
УВОД
Доношењем овог плана унаприједиће се и
о б е з б и ј е д и т и с в е с т р а н и ј е а н г а жо в а њ е
општинских органа управе Мркоњић Град ,
јавних предузећа и других субјеката заштите и
спасавања људи и материјалних добара од
снијежних падавина и снијега од интереса за
општину Мркоњић Град.
План активности подијељен је на сљедеће
цјелине:
I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ;
II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ;
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ
ДЈЕЛОВАЊА;
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА;
V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА;
VI -ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА;
VII -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Снијег представља озбиљну временску
појаву, која се често манифестује као непогода
која утиче на живот човјека и цијеле заједнице. С
обзиром да се општина Мркоњић Град налази у
југозападном дијелу Републике Српске,
у
брдским предјелима, са надморском висином око
600 метара, број дана са снијегом се креће око 80
дана, а у планинском дијелу општине број дана је
и већи. Максимална забиљежена висина снијега
у брдским предјелима
80-120 cm,
a у
планинским предјелима и до 150 cm. Високе
сњежне падавине посебно негативан утицај
имају на путне комуникације и саобраћај. Код
јаких сњежних падавина дешава се да путеви буду
завијани, непроходни, а цијела насеља
одсијечена.

1. У општини Мркоњић Град одржати
сједницу
Штаба
цивилне заштите са
суб ј е кт и м а од з н ач а ј а з а с п р о в о ђ е њ е
превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега.
На сједници усвојити:
а) План рада Штаба цивилне заштите општине на
спровођењу превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од сњежних падавина и
снијега у сезони 2015/16. године;
б) План оперативног спровођења Плана
активности са ажурним прегледом субјеката
заштите и спасавања на подручју општине
Мркоњић Град од непосредног значаја за ову
област;
в) Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту од снијежних
падавина и снијега, а све у циљу правовремене
припреме за спровођење планираних задатака,
д) финансијски план општине за спровођење
задатака из ове области.
Извршилац задатка: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите
У сарадњи са: Свим носиоцима задатака из овог
плана.
Рок: 01.октобар 2015. године.
2. Одржати
радне
састанке
са
привредним друштвима, другим правним
лицима,
удружењима грађана, службама и повјереницима
цивилне заштите, како би се извршиле припреме,
дала стручна упутства и побољшала
организованост и међусобна координација у
спровођењу мјера из ове области.
Извршилац задатка: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите
У сарадњи са: Правна и друга лица наведена у
задатку.
Рок: 20.октобар 2015. године.
3. Успоставити
ефикасан
систем
осматрања, обавјештавања и узбуњивања на
подручјима повећаног ризика од сњежних
падавина и снијега.
Извршилац задатка: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите
У сарадњи са: Министарство саобраћаја и веза,
ЈП“Путеви Републике Српске“, Републички
хидрометеоролошки завод Бања Лука, у смислу

10.11.2015.

правовременог обавјештавања јавно сти,
првенствено путем електронских и писаних
медија, Републичка управа цивилне заштите.
Рок: 01.новембар 2015. године.
4. Ради упознавања становништва, посебно
учесника у саобраћају, са могућим сњежним
п а д а в и н а м а и њ и хо в и м п о с љ ед и ц а м а ,
обезбједити неопходно информисање о томе, те
путем средстава информисања и путем кратког
броја за хитне интервенције 121 пријављивати
могуће опасности узроковане великим сњежним
падавинама.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпо слови цивилне заштите, Републички
хидрометеоролошки завод Бања Лука, у смислу
правовременог обавјештавања јавности путем
електронских и писаних медија, Министаррство
саобраћаја и веза, ЈП“Путеви Републике Српске“,
Ауто-мото савез Републике Српске.
Учесник: Републичка управа цивилне заштите,
Рок: У току зимске сезоне.
5. Ради оперативног спровођења задатака и
веће
ефикасности, планирати и спровести
савјетовање, семинаре и обуку за додатно
оспособљавање старјешина и јединица цивилне
заштите опште намјене, те штаба цивилне
заштите ради оперативног спровођења
п л а н и р а н и х а к т и в н о с т и .
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, Републичка управа
цивилне заштите.
Учесници: Министарство саобраћаја и веза,
ЈП“Путеви Републике Српске“
Рок: 1. новембар 2015. године.
6. Задужују се општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите да са овим планом и
Планом оперативног спровођења плана, њиховим
циљевима и задацима упознају удружење за
заштиту природе, еколошко удружење,
планинарска друштва, ауто-мото друштво,
омладинску организацију и друге невладине
организације. На овај начин развијати свијест о
потреби спровођења мјера цивилне заштите од
сњежних падавина и снијега, те осмислити начин
њиховог ангажовања на конкретним задацима и
то медијски пратити.
Извршилац задатка: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите,
Учесници:
Уд р у ж е њ а и о р г а н и з а ц и ј е
наведени у задатку.
Рок: 1. новембар 2015. године.
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III - ПРЕВЕНТИВНО ДЈЕЛОВАЊЕ
7. По с ебну
пажњу
по светити
најугроженијим подручјима. У том смислу
општина Мркоњић Град треба да ажурира базу
подат ака, која саджи спискове
старијих,изнемоглих и непокретних лица,
трудница, инвалида, социјалних случајева,
бескућника, специфичних категорија болесника
као што су дијабетичари на инзулину, лица за
дијализу, дјеца са посебним потребама и слично,
те спроводити, према потреби, и друге мјере и
активности.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите,
Рок: стални задатак.
8. Сагледати могућност да се изврши
санација оштећених путних комуникација,
узимајући у приоритет најкритичнија мјеста,
извршити обиљежавање ивица коловоза
одговарајућим маркерима и благовремено
обавјештавати грађане, предузећа и друга правна
лица о стању на путевима.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, ЈП“Путеви Републике
Српске“, Ауто-мото савез Републике Српске,
Учесник: Мистарство саобраћаја и веза,
Рок: У законом прописаном року.
9. У зимском периоду одржавања путева ( од
15. новембра текуће до 15. априла наредне
године, с тим да зависно од метеоролоших услова
овај период може почети раније, односно
завршити се касније) организовати пунктове
зимске службе и обезбједити потребне количине
абразивног и другог материјала за посипање.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, ЈП „Путеви Републике
Српске“,
Учесник: Мистарство саобраћаја и веза,
Рок: У наведом периоду.
10. Јавно предузеће
„Путеви Републике
Српске“ и надлежни органи локалне заједнице
дужни су, у складу са законом прописаним роком,
донијети план зимске службе и упознати
извршиоце радова на путевима са задацима и
обавезама које произилазе из плана зимске
службе одржавања.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, ЈП „Путеви Републике
Српске“,
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Учесник: Мистарство саобраћаја и веза,
Рок: 25. октобар 2015. године.

IV - АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ
ПОБОЉШАЊА СТАЊА У СИСТЕМУ
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ
ПАДАВИНА И СНИЈЕГА;

Извјештај о
реализацији
задатка
извршиоци
задатка
су
обавезни
доставити Министарству саобраћаја и веза и
Министарству унутрашњих послова најкасније
до 10 новембра 2015. године.
11. Спријечити неконтролисано одлагање
смећа и благовремено очистити водотоке од
шибља и отпада.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Град,
ЈП „Путеви Републике Српске“,
Рок: 1.новембар 2015. године.
12. Јавно предузеће „Путеви Републике
Српске и општина Мркоњић Град дужни су, ради
што редовнијег и безбједнијег одвијања
саобраћаја у зимском периоду, успоставити
трајну сарадњу са Министарством унутрашњих
послова, Републичким хидрометеоролошким
заводом, Ауто-мото савезом Републике Српске и
средствима јавног информисања.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, ЈП „Путеви Републике
Српске“,
Учесник: Мистарство саобраћаја и веза,
Министарство унутрашњих послова, Републички
хидрометеоролошки завод Бања Лука, Ауто-мото
савез Републике Српске,
Рок: У току зимског периода.
13. Надлежни органи и служба цивилне
заштите, сходно процјени угрожености, дужни су
путем средстава јавног информисања, плаката,
јавних обавјештења и упозорења, односно на
друге прикладне начине обавјестити, односно
упозорити власнике и кориснике стамбених и
пословних објеката да су обавезни обезбједити
уклањање снијега и леда са површина испред
својих објеката, скидање снијега и обијање
леденица са кровова уколико представљају
опасност за грађане и имовину и паркирати
моторна возила на начин који неће ометати пролаз
и интервенцију машина за рашчишћавање
снијега.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпо слови цивилне заштите,Одјељење за
инспекцијске послове,
Учесник: Министарство унутрашњих послова,
Министарство управе и локалне самоуправе,
Рок: У току зимског периода.

а) Системске и организационе мјере
14. У плановима заштите и
спасавања
предвидјети ангажовање додатних снага цивилне
заштите које би се придружиле субјектима
значајним за заштиту и спасавање од снијега и
сњежних падавина и за њихово евентуално
ангажовање у буџету општине Мркоњић Град
обезбједити потребна финансијска средства.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите,
Рок: 15. октобар 2015. године.
16. У извршавању обавезе обавјештавања
о природним и другим несрећама које могу
угрозити људе, материјална и друга добра
државни органи, организације, предузећа и друга
правна и физичка лица дужни су позивом на број
121 (који је бесплатан) или на друге бројеве којим
располаже подручно одјељење цивилне заштите
Бања Лука обавјестити Републичку управу
цивилне заштите.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, Организације,
предузећа, правна и физичка лица,
Учесник: Републичка управа цивилне заштите.
Рок; Према потреби.
17. Обезбједити неопходна материјалнотехничка средства и опрему за рашчишћавање
неопходних путних комуникација.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, ЈП „Путеви Републике
Српске“,
Учесник: Мистарство саобраћаја и веза,
Рок: 1.новембар 2015. године.
18. Кад
надлежни орган
општине
Мркоњић Град, усљед непосредне опасности
од сњежних падавина и снијега, донесе одлуку о
поступању по мјерама из Плана приправности
и л и н а р е д и п р е д у з и м а њ е н е о п ход н и х
оперативних мјера заштите и спасавања, лица на
пословима цивилне заштите дужани
су
свакодневно, а по потреби и више пута дневно,
достављати извјештаје о стању угрожености,
предузетим мјерама и другим релевантним
подацима Републичкој управи цивилне заштите.
Извршиоци задатака: Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите,
Учесник: Републичка управи цивилне заштите,
Рок: према потреби.

10.11.2015.

19. Обавезује
се
Републичка
управа
цивилне заштите да, уз предходну сагласност
министра, на захтјев локалних органа власти или
према сопственој процјени, путем Министарства
бе збједно сти БиХ или непо средно, од
Министарства одбране БиХ захтјева ангажовање
оружаних снага БиХ у циљу пружања помоћи
становништву на подручју Републике Српске
угроженом сњежним падавинама и снијегом.
Извршилац задатка; Р е п у б л и ч к а у п р а в а
цивилне заштите,
Учесници; Општина Мркоњић Град-послови
цивилне заштите, Министарство безбједности
БиХ, Министарство одбране и Оружаних снага
БиХ,
Рок; Према потреби.
20. Обавезује се
Републичка управа
цивилне заштите
да, уз
предходну
сагласност министра, у случају да буду
исцрпљене све снаге и могућности реаговања, на
захтјев наших органа власти, или према
сопственој процјени, путем Министарства
безбједности БиХ, захтјева обезбјеђење
међународне помоћи.
Извршилац задатка; Р е п у б л и ч к а у п р а в а
цивилне заштите,
Учесници; Општина Мркоњић Град-послови
цивилне заштите, Министарство безбједности
БиХ,
Рок; Према потреби.
21. Задужује се ЈП „Робне Резерве РС“ а.д.
Бања Лука да у складу са утврђеним садржајем и
стандардима, обезбиједи пакете хране и
најосновнијих артикала који би се достављали
угроженом становништву на најбржи могући
начин.
Извршиоци задатака; Р е п у б л и ч к а у п р а в а
цивилне заштите, ЈП „Робне резерве Републике
Српске, Црвени крст Републике Српске
Учесници; Општина Мркоњић Град-послови
цивилне заштите, Министарство трговине и
туризма, Министарство управе и локалне
самоуправе, Хеликоптерски сервис Републике
Српске, Мистарство одбране БиХ.
Рок; 1. новембар 2015. године и према
потреби.
22. Задужује се Министарство здравља и
социјалне
заштите да, путем дома здравља
др.“Јован Рашковић Мркоњић Град, а преко
породичних љекара, хроничним и тешким
болесницима, удаљеним од градског подручја,
обезбиједи довољне дозе потребних лијекова за
вријеме евентуалне угрожености од сњежних
падавина и снијега. Такође потребно је
обезбједити пакете лијекова и санитетског
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материјала као комплете једнаког садржаја који
би се достављали угроженом становништву на
најбржи могући начин.
Извршиоци задатака; Министарство здравља и
социјалне заштите,Републичка управа цивилне
заштите, Црвени крст Републике Српске,
Учесници; Општина Мркоњић Град-послови
цивилне заштите, Министарство управе и
локалне самоуправе, Хеликоптерски сервис
Републике Српске, Мистарство одбране БиХ.
Рок; 1. новембар 2015. године и према
потреби.
23. Припаднике јединица цивилне заштите
планиране за ангажовање у случају заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега
осигурати од посљедица несретног случаја,
обезбиједити им новчану накнаду за вријеме
ангажовања, додатно оспособити и опремити
адекватном опремом и средствима везе.
Планирати организовати и реализовати обуку за
различите врсте интервенција (расчишћавање
ко м у н и к а ц и ј а , о т к л а њ а њ е к в а р о в а н а
инфраструктури и успостављање алтернативног
рјешења, евакуација, снабдијевање и слично). За
потребе већих интервенција планирати
дислокацију снага и средстава на угрожено
подручје.
Извршилац задатка; Општина Мркоњић Градпослови цивилне заштите,
Рок; 1. новембар 2015. године.
б) Људски и материјално- технички ресурси
24. Извршити отклањање техничких и других
недостатака на возилима, опреми и техници
потребној за извођење акција заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега.
Извршиоци задатка; Oпштина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, ЈП „Путеви Републике
Српске,
Учесник; Министарство саобраћаја и веза,
Рок; 1. новембар 2015. године.
25. На основу досадашњих искустава утврдити
оптималан број потребне механизације и радне
снаге за реализацију задатака утврђених овим
планом, те у том смислу набавити набавку
недостајуће механизације, односно закључити
уговоре са предузећима која имају потребну
механизацију и која са сигурношћу могу обавити
тражени посао.
Извршиоци задатка; Oпштина Мркоњић Градпослови цивилне заштите, ЈП „Путеви Републике
Српске,
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Учесник; Министарство саобраћаја и веза,
Рок; 1. новембар 2015. године.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/08) и члана
64. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град» број:05/14) Начелник општине д о н о с
и,

V - СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА.
26. У ситуацији када сњежним падавинама
и
снијегом буде угрожено више градова,
општински органи, начелник Републичког штаба
цивилне заштите може, ради успјешнијег
руковођења акцијама заштите и спасавања,
формирати координациони тим. Координациони
тим чине представници Републичке управе
цивилне заштите, представници локалне управе,
привредних друштава и других правних лица од
значаја за заштиту и спасавање. Координациони
тим координира активности заштите и спасавања
на подручју за које се формира и предлаже
начелнику Републичког штаба предузимање
потребних мјера.
Извршиоци задатка: Р е п у б л и ч к а у п р а в а
цивилне заштите, штабови цивилне заштите
локалних заједница,
Учесници: привредна друштва и друга правна
лица од значаја за заштиту и спасавање,
Рок: према потреби.
27. Носиоци задатака утврђени овим планом
дужни су да обезбједе потребна финансијска
средства за њихову реализацију.
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

О

28. Носиоци задатака из овог плана дужни
су о реализацији задатака из Плана писмено
извјештавати Министарство саобраћаја и веза
Републике Српске и Републичку управу цивилне
заштите, најкасније до 10. новембра 2015. године,
а по завршетку зимске сезоне доставоти
Министарству саобраћаја и веза и Републичкој
управи цивилне заштите коначан извјештај у
писаној форми.
VII - СТУПАЊЕ НА СНАГУ.
29. Овај план ступа на
снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“ .

OДЛУКУ
o формирању Ђачког парламента
општине Мркоњић Град
Члан I
Овом Одлуком формира се Ђачки
парламент општине Мркоњић Град.
Члан II
Ђачки парламент чине представници
ученика Гимназије и Машинске школе.
Члан III
Ђачки парламента има искључиво
савјетодавну улогу да предлаже, иницира и
сугерише званичним органима локалне
самоуправе доношење одлука и других аката
од општинског интереса посебно у области
које су од директног интереса ученика и
омладине на подручју Општине Мркоњић
Град.
Члан IV
Административно-техничке послове
за потребе Ђачког парламента обављаће
Стручна служба Скупштине општине и
Кабинет начелника.
Члан V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број:01-611-9/15
Дана, 23.11.2015.год.

Број:04-81-23/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 09.10.2015.год.
Дивна Аничић, с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дивна Аничић, с.р.

10.11.2015.

На основу члана 84. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
79/15) и члана 53. Статута општине Мркоњић
Град- пречиушћен текст („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 5/10 и 4/12)
Начелник општине Мркоњић Град, дана
16.10.2015. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности за расписивање
конкурса за попуњавање радних мјеста у
ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
1. Даје се сагласност да у ЈУ Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
распише конкурс за попуњавање
упражњеног радног мјеста, а сходно
члану 84. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“ број: 79/15)
- Васпитач - приправник ВСС, до повратка
раднице са породиљског одсуства.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број:01-60-13/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 16.10.2015.год.
Дивна Аничић, с.р.
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 500,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200Буџетска резерва на потрошачку
јединицу 00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности,
позиција
416100 - Дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета општине).
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2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200-Буџетска
резерва...............................500,00 КМ
- на потрошачку јединицу 00670130Oдјељење за друштвене дјелатности
на позицију 416100- Дознаке
грађанима које се исплаћују из
буџета општине................500,00 КМ
3. Средства ће бити утрошена у сврху
учешћа у трошковима лијечења Ороз
Драгана.
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:01-400-38/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 25.09.2015.год.
Дивна Аничић, с.р.
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 500,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200Буџетска резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oдјељење за друштвене
дјелатности, позиција 416100 - Дознаке
грађанима које се исплаћују из буџета
општине).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200-Буџетска
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резерва......................................500,00 КМ
- на потрошачку јединицу 00670130Oдјељење за друштвене дјелатности на
позицију 416100- Дознаке грађанима које
се исплаћују из буџета
општине....................................500,00 КМ
3. Средства ће бити утрошена у сврху
учешћа у трошковима лијечења Чигоја
Мирослава.
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:01-400-39/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 25.09.2015.год.
Дивна Аничић, с.р.
На основу члана 40. Закона о
подстицају развоја малих и средњих
предузећа („Службени гласник Републике
Српске“, број 50/13) и члана 64. Статута
општине Мркоњић Град – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/14), начелник општине
Мркоњић Град, дана 02.11.2015. године,
донио је:
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Агенције за привредни развој
1. Даје се сагласност на Одлуку о
допуни Статута Агенције за привредни развој
број: УО-126/15 од 21.10.2015. године.
2. Саставни дио овој Рјешења је
Одлука о допуни Статута Агенције за
привредни развој.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број:01-022-95/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 02.11.2015.год. Дивна Аничић, с.р.
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На основу члана 40. Закона о
подстицању развоја малих и средњих
предузећа – пречишћен текст („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/13), и
члана 36. Статута Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град, Управни
одбор Агенције, на тринаестој сједници дана
21.10.2015. години, донио је
ОДЛУКУ
о допуни Статута Агенције
за привредни развој
I
У Статуту Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град (Пречишћен
текст) број: УО-99/13, од 18.12.2013. године
додаје се нови члан 15а који гласи:
„ За члана Управног одбора може бити
именовано лице које поред Законом
прописаних општих услова испуњава и
сљедеће посебне услове:
1. Да има завршену ВСС или ВШС,
2. Да има најмање три године радног
искуства у траженом стрепену образовања,
3. Да познаје дјелатности Агенције за
привредни развој,
4. Да познаје садржај и начин рада
органа управљања.“
II
Задужује се директор Агенције за
привредни развој да прибави сагласност
начелника општине на ову Одлуку.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Агенција за привредни развој
општине Мркоњић Град
Управни одбор
Број:УО-126/15
Предсједник УО
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