Број: 7/15, 25.09.2015. године, језик српског народа

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

На основу члана 22. и 348. Закона о
стварним правима (''Сл. гласник РС'', број:
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), 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
29. сједници одржаној дана 25.09.2015.
године, донијела је

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 29. сједници одржаној дана 25.09.
2015. године, донијела је

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о начину и
условима продаје непокретности у
својини Општине Мркоњић Град путем
непосредне погодбе

О Д Л У К У
о начину и условима продаје
непокретности у својини
Општине Мркоњић Град путем
непосредне погодбе

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о начину и
условима продаје непокретности у својини
Општине Мркоњић Град путем непосредне
погодбе купцу „Сибериа“ д.о.о. Мркоњић
Град, Пословна зона Подбрдо бб, број: 02022-54/15 од 04.05.2015. године, објављена у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“, број: 3/15.

Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и
начин продаје непокретности у својини
Општине Мркоњић Град и то: к.ч.19/61-22 и
к.ч.19/61-23, купцу „ШИК ТОУРС“ д.о.о.
Мркоњић Град, Брдо бб, путем непосредне
погодбе, а које непокретности се налазе у
обухвату Пословне зоне „Подбрдо“ Мркоњић
Град.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине 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

Број 02-022-86/15
Дана, 25.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број
20/12), може извршити непосредном
погодбом.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Мркоњић Град''.

Члан 3
Скупштина општине Мркоњић Град
продаје са 1/1 дијела, а купац „ШИК ТОУРС“
д.о.о. Мркоњић град,, путем непосредне
погодбе купује са 1/1 дијела некретнина у
својини Општине Мркоњић Град и то:
- парцелу број: 19/61-22, зв. „Злокос“,
површине 3.500 м² и
- парцелу број: 19/61-23, зв. „Злокос“,
површине 2.118 м² .
Ку п а ц „ Ш И К Т ОУ Р С “ д . о . о .
Мркоњић Град, купује непокретносри у сврху
изградње пословног објекта ради обављања
основне пословне дјелатности фирме „ШИК
ТОУРС“д.о.о. Мркоњић Град (изградња
путева и аутопутева)
Члан 4.
Купопродајна цијена непокретности парцеле 19/61-22, зв. „Злокос“ ливада,
површине 3.500 м² износи 11.550,00 КМ (3,30
КМ/ м²) и парцеле 19/61-23, зв. „Злокос“,
ливада, површине 2.118 м2 износи 6.989,40
KM (3,30 КМ/ м²) или укупно 18.539,40 КМ
(словима:осамнаестхиљадапетстотридесетдевет и 40/100 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.
Члан 6.
Трошкове у вези ове одлуке, нотарску
накнаду, таксе, као и трошкове уписа
власништва и укњижбе у јавним регистрема
непокретности сноси купац.
Члан 7.
Овлашћује се начелник општине
Мркоњић Град, Дивна Аничић да са купцем,
„ШИК ТОУРС“ 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.

Број 02-022-87/15
Дана, 25.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 10. став 2. Закона о
накнадама за кориштење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије
(„Сл.гласник РС“ број: 52/14), и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град
(„Сл.
гласник општине Мркоњић Град“ број:5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град нa 29.
сједници, одржаној дана, 25.09.2015. године
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Програма за
подстицај привредног развоја општине
Мркоњић Град у 2015. години
Члан 1.
У Програму за подстицај привредног
развоја општине Мркоњић Град у 2015.
години, („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 2/15), у тачки 3.2.2.
„Суфинансирање активности
пољопривредних произвођача“, додаје се
подтачка 5. која гласи „Премија за
произведено и ускладиштено воћејабука...........5.000,00 КМ“
У истој т ачки у подт ачки 2.
„Формирање фарми“ број „60.000,00 КМ“
мијења се бројем „55.000,00 КМ“,
Члан 2.
Право на добијање премије имају
физичка и правна лица произвођачи воћа, која
морају испуњавати сљедеће услове:
1. Да пољопривредну дјелатно ст
обављају на подручју општине
Мркоњић Град,
2. Да складиште воће у хладњачи која је у
власништву општине Мркоњић Град,
3. Доказ о складиштењу воћа.
Висина премије износи 0,15 КМ/кг
ускладиштене јабуке.

25.09.2015.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-81/15
Дана, 25.09.2015. 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 29. сједници одржаној дана
25.09.2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
у сврху учешћа у трошковима
лијечења Чигоја Иване
I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град са
позиције буџетске резерве у износу од 500,00
КМ, Чигоја Ивани из Мркоњић Града.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
лијечења. Одобрена средстава исплатиће се
на рачун Чигоја Мирослава (отац корисника
помоћи) број: 562-099-812-212-0603 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 02-022-83/15
Дана, 25.09.2015. 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 29. сједници одржаној дана
25.09.2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
у сврху учешћа у трошковима
лијечења Ороз Драгана
I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град са
позиције буџетске резерве у износу од 500,00
КМ, Ороз Драгану из Мркоњић Града.
II
Средства из тачке I ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
лијечења. Одобрена средстава исплатиће се
на рачун број: 562-099-8119805-019 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 02-022-82/15
Дана, 25.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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На о снову члана 4. Закона о
ми н и ст ар ски м, вл ади н и м и дру г и м
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12.), и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град, („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град на 29.
сједници одржаној дана 25.09. 2015. године
донијела је

На о снову члана 9. Закона о
ми н и ст ар ски м, вл ади н и м и дру г и м
именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске», број: 41/03) и
члана 40. Статута Општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14.), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 29. сједници одржаној дана
25.09.2015. године, донијела ј

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности чланова
Управног одбора Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град
I
Именују се вршиоци дужности
чланова Управног одбора Агенције за
привредни развој општине Мркоњић Град, у
саставу:
1. Ђурђевић Сњежана, дипл.
инг.прехрамбене технологије,
2. Ковачевић Милан, дипл. инг.
менаџмента,
3. Росић Милан, дипл. инг. машинства
II
Чланови Управног одбора из тачке I
овог Рјешења именује се на период од 60
дана.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-84/15
Дана, 25.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор чланова
Управног одбора Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град
I
У састав Комисије за избор три члана
Управног одбора Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град именују се:
1. Слободан Рајковић, предсједник,
2. Дамир Сладојевић, члан,
3. Наташа Арежина, члан,
4. Жељка Солдат, члан и
5. Борислав Кривокућа, члан
II
Задатак Комисије за избор је да
спроведе поступак избора пријављених
кандидата на јавни конкурс за избор чланова
управног одбора Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град у складу са
чланом 10, 11. и 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-85/15
Дана, 25.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

25.09.2015.
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 64.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број 5/14 )
начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
усвајању Извјештаја о финансијском
пословању Агенције за привредни развој
општине Мркоњић Град за 2014. годину
1. Даје се сагласност на Одлуку о
усвајању
Извјештаја о финансијском
пословању Агенције за привредни развој
општине Мркоњић Град за 2014. годину, број:
УО-119/15.од 15.04.2015. године коју је донио
Управни одбор Агенције на његовој
једанаестој сједници, одржаној дана
15.04.2015. године.
2. Саставни дио овој Рјешења је
Одлука о усвајању Извјештаја о
финансијском пословању Агенције за
привредни развој општине Мркоњић Град за
2014. годину.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 01-022-57/15
Дана, 20.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

Агенција за привредни развој
општине Мркоњић Град
Управни одбор
Број: УО-119/15.
Дана, 15.04.2015. године
На основу члана 29. Закона о
подстицању развоја малих и средњих
предузећа – пречишћен текст („Службени
гласник Републике Српске“, број: 23/09), и
члана 20. Статута Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град, Управни
одбор Агенције, на једанаестој сједници дана
15.04.2015. години, донио је
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о финансијском
пословању Агенције за 2014. годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о финансијском
пословању Агенције за привредни развој
општине Мркоњић Град у периоду
01.01.2014. године до 31.12.2014. године, и
то:

-

остварени приходи.......190.339,00 КМ
остварени расходи....... 194.285,00 КМ
в и с и н а р а с х о д а н а д
приходима.........................3.946,00 КМ

Члан 2.
Задужује се директор Агенције за
привредни развој да прибави сагласност
начелника општине на ову Одлуку.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке чини
Извјештај о финансијском пословању
Агенције за привредни развој општине
Мркоњић Град у 2014. години.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Предсједник УО
Сњежана Ђурђевић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 64.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број 5/14 )
начелник општине доноси:

Агенција за привредни развој
општине Мркоњић Град
Управни одбор

РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
усвајању Извјештаја о раду Агенције за
привредни развој у 2014. години
1. Даје се сагласност на Одлуку о
усвајању Извјештаја о раду Агенције за
привредни развој у 2014. години, број: УО116/15.од 15.04.2015. године коју је донио
Управни одбор Агенције на његовој
једанаестој сједници, одржаној дана
15.04.2015. године.
2. Саставни дио овог Рјешења је
Одлука о усвајању Извјештаја о раду
Агенције за привредни развој у 2014. години
и План за покривање дефицита из ранијег
периода.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 01-022-57/15
Дана, 20.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

Број: УО-116/15.
Дана, 15.04.2015. године
На основу члана 29. Закона о
подстицању развоја малих и средњих
предузећа – пречишћен текст („Службени
гласник Републике Српске“, број: 23/09), и
члана 20. Статута Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град, Управни
одбор Агенције, на једанаестој сједници дана
15.04.2015. години, донио је
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о раду Агенције за
привредни развој у 2014. години
I
Усваја се Извјештај о раду Агенције за
привредни развој у 2014. години.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај
о раду Агенције за привредни развој у 2014.
години.
II
Задужује се директор Агенције за
привредни развој да на ову Одлуку прибави
сагласност начелника општине.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Предсједник УО
Сњежана Ђурђевић,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 64.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број 5/14 )
начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
усвајању Програма рада Агенције за
привредни развој у 2014. години
1. Даје се сагласност на Одлуку о
усвајању
Програма рада Агенције за
привредни развој у 2014. години, број: УО-

25.09.2015.

Број 7 Страна 7

117/15.од 15.04.2015. године коју је донио
Управни одбор Агенције на његовој
једанаестој сједници, одржаној дана
15.04.2015. године.
2. Саставни дио овог Рјешења је
Одлука о усвајању Програма рада Агенције за
привредни развој општине Мркоњић Град за
2015. годину.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 01-022-57/15
Дана, 20.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

Агенција за привредни развој
општине Мркоњић Град
Управни одбор
Број: УО-117/15.
Дана, 15.04.2015. године
На основу члана 24в. Закона о
измјенама и допунама Закона о подстицању
развоја малих и средњих предузе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 23/09), и
члана 20. Статута Агенције за привредни
развој општине Мркоњић Град, Управни
одбор Агенције, на једанаестој сједници дана
15.04.2015. години, донио је
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о раду Агенције за
привредни развој у 2014. години
I
Усваја се Програм рада Агенције за
привредни развој општине Мркоњић Град за
2015. години.
II
Саставни дио ове Одлуке је Програм
рада Агенције за привредни развој општине
Мркоњић Град за 2015. години.
III
Задужује се директор Агенције за
привредни развој да прибави сагласност
начелника општине на Програм рада
Агенције у 2015. години.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Предсједник УО
Сњежана Ђурђевић,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 1.793,30 КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200Буџетска резерва на потрошачку
јединицу 00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности,
позиција
415200- Текући грантови етничким и
вјерским организацијама и
удружењима).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
99999999-Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције
3 7 2 2 0 0 - Б у џ е т с к а
резерва..................1. 793,30 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 415200- Текући
грантови етничким и вјерским
организацијама и
удружењима.........1. 793,30 КМ
3. Средства ће бити утрошена за
трошкове санације витражних стакала
на жупној цркви светог Филипа и
Јакова.
4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном

Страна 8, број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

доношења и бит ће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број 01-400-27/15
Дана, 17.07.2015. године

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 7.000,00 КМ на потрошачкој
јединици 00670240 - Служба заједничких
по слова Скупштине и Начелника
општине Мркоњић Град, са позиције
511700 - Издаци за нематеријалну
произведену имовину на позицију 511200
- Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
00670240- Служба заједничких
послова Скупштине и
Начелника општине Мркоњић
Град, са позиције 511700 Издаци за нематеријалну
п р о и з в е д е н у
имовину................7. 000,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670240 Служба заједничких
послова Скупштине и
Начелника општине Мркоњић
Град на позицију 511200 Издаци за инве стиционо
одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и
објеката.................7. 000,00 КМ
3. Средства су намјењена за израду
пројекта гријања зграде општине и
планирана су на позицији 511700 умјесто
на позицији 511200.

Број 01-400-31/15
Дана, 24.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 64. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 5/14 и ) 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 9.500,00 КМ са потрошачкој
јединици 00670140 - Одјељење за
привреду и финансије, са позиције 414100
- Субвенције нефинансијским субјектима
на потрошачку јединицу 00670140 Одјељење за привреду и финансије на
позицију 511300 - Издаци за набавку
постројења и опреме).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
00670140 - Одјељење за
привреду и финансије, са
позиције 414100 - Субвенције
нефинансијским субјектима
...............................9. 500,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670140 - Одјељење за
привреду и финансије на
позицију 511300 - Издаци за
набавку постројења и
опреме..................9. 500,00 КМ
3. Средства су намјењена за реализацију
пројекта Од воћара до предузетника:
подршка сладиштењу воћа у хладњачама,
за чију је реализацију неопходно
издвојити више средстава него што је то
Ребалансом планирано.

Број 7 Страна 9

25.09.2015.

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“.

доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број 01-532-149/15
Дана, 10.08.2015. године
Број 01-400-32/15
Дана, 24.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 64. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 5/14 и ) 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:

На основу члана 64. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 5/14 и ) 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

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава ( у
износу од 1.000,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999 – Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције 372200 –
Буџетска резерва,
на потрошачку
јединицу 00670130 - Одјељење за
друштвене дјелатности на позицију
415200 – Текући грантови вјерским
организацијама.

1. Одобрава се реалокација средстава ( у
износу од 20.000,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999 – Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције 372200 –
Буџетска резерва,
на потрошачку
јединицу 00670130 - Одјељење за
друштвене дјелатности на позицију
415200 – Текући грантови вјерским
организацијама.

2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
99999999 – Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције
372200 - Буџетска резерва ...............................1. 000,00КМ
- на потрошачку јединицу 00670130 - Одјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 415200 – Текући
грантови вјерским
организацијама.....1.000,00КМ

2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
99999999 – Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције
372200 - Буџетска резерва .............................20. 000,00КМ
- на потрошачку јединицу 00670130 - Одјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 415200 – Текући
грантови вјерским
организацијама...20.000,00КМ

3. Средства су намјењена за рад и
функционисање Српске Православне
Црквене општине Бочац.

3. Средства су намјењена за рад и
функционисање Српске Православне
Црквене општине Мркоњић Град.

4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном

5. Ово рјешење ступа на снагу даном

Страна 10, број 7
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доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број 01-400-35/15
Дана, 11.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 20. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
119/08) и члана 53. Статута општине
М р ко њ и ћ Гр а д - п р еч и у ш ћ е н т е кс т
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/10)
Начелник општине
Мркоњић Град, на захтјев ЈУ „Народна
библиотека“ Мркоњић Град, дана 23.09.2015.
године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности ЈУ „Народна
библиотека“ Мркоњић Град
1. На основу захтјева број: 01-404-3/15. од
дана 22.09.2015. године даје се сагласност
ју „Народна библиотека“ Мркоњић Град
да изврши набавку књига за допуну
Дјечијег одјељења.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.

Број 01-404-3/15
Дана, 23.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 20. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
119/08) и члана 53. Статута општине
М р ко њ и ћ Гр а д - п р еч и у ш ћ е н т е кс т
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/10)
Начелник општине
Мркоњић Град, на захтјев ЈУ „Миља
Ђукановић“ Мркоњић Град, дана 04.06.2014.
године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
1. Даје се сагласност ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град да
попуни радно мјесто васпитач-волонтер
приправник ВСС.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.

Број 01-60-10/15
Дана, 23.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.

Нa oснoву члaнa 15. стaв 4. Зaкoнa o
зaштити стaнoвништвa oд зaрaзних бoлeсти
(„Сл.глaсник РС“,бр.14/10) и Прaвилникa o
нaчину и услoвимa прoвoђeњa oбaвeзнe
дeзинсeкциje,дeзинфeкциje и дeрaтизaциje
(„Сл.глaсник РС“,бр.47/10), у прeдмeту
прoвoђeњa
jeсeњe систeмaтскe
дeрaтизaциje,Нaчeлник oпштинe Mркoњић
Грaд д o н o с и
НAРEДБУ
O OБAВEЗНOJ ПРEВEНTИВНOJ
СИСTEMATСКOJ ДEРATИЗAЦИJИ
НA ПOДРУЧJУ OПШTИНE MРКOЊИЋ
ГРAД
I
НAРEЂУJE СE вршeњe jeсeњe систeмaтскe
дeрaтизaциje нa тeритoриjи oпштинe
Mркoњић Грaд у пeриoду октобар-децембар
2015 године.
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II
Систeмaтскa дeрaтизaциja oбухвaтa:
-згрaдe држaвнe упрaвe и oбjeктe кojим
гaздуje Oпштинa
-прeдшкoлскe и шкoлскe oбjeктe,
-oбjeктe држaвних и привaтних прeдузeћa,
-oбjeктe зa прoизвoдњу,усклaдиштeњe и
прoмeт живoтних нaмирницa и прeдмeтa
oпштe упoтрeбe,
--jaвнe зeлeнe пoвршинe,
-oбaлe риjeкa,
-кaнaлизaциoну мрeжу и дeпoниje смeћa.
III
Дeрaтизaциjу ћe извoдити предузеће „ЕКОБел“д.о.о Трн Лакташи
IV
Tрoшкoвe услугa дeрaтизaциje плaћajу:
1. -oпштинa Mркoњић Грaд зa oбjeктe
кojимa гaздуje a тo су:
a) шкoлски и прeдшкoлски oбjeкти сa
припaдajућoм кaнaлизaцинoм мрeжoм,
б) зeлeнe jaвнe пoвршинe и oбaлe риjeкa
ц) грoбљa и
д) oбjeктe oпштинe.
2. Држaвнa и привaтнa прeдузeћa зa
oбjeктe кojимa гaздуjу пo звaничнoм
цjeнoвнику дaвaoцa услугa или пo дoгoвoру
V
Нaд зoр нaд извoђeњeм jeсeњe
систeмaтскe дeрaтизaциje вршићe
здрaвствeнa инспeкциja oпштинe Mркoњић
Грaд.
VI
Прoтив прeдузeћa, oдгoвoрних лицa у
прeдузeћимa и сaмoстaлних прeдузeтникa
кojи нe пoступe у склaду сa Нaрeдбoм,бићe
пoднeшeнe приjaвe нaдлeжнoм судуoдjeљeњe зa прeкршaje Mркoњић Грaд,a у
склaду сa Зaкoнoм o зaштити стaнoвништвa
oд зaрaзних бoлeсти.
VII
Извoђaч дeрaтизaциje je дужaн
блaгoврeмeнo oбaвиjeстити стaнoвништвo и
упoзoрити нa извoђeњe oвe знaчajнe aкциje
путeм jaвнoг инфoрмисaњa и плaкaтирaњeм
грaдa и сeoских цeнтaрa.
VIII
Ова Наредба ступа на снагу даном

даном доношења и биће објављена у
„Сл.гласнику општине Мркоњић Град“.
Број 01-510-19/1
Дана, 24.09.2015. године
Уговор : 06-404-54/15

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић, с.р.
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