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

Број: 4/15, 12.06.2015. године, језик српског народа

На основу члана 189. 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 27.
сједници одржаној дана 12.06. 2015. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о продужењу рока важења
просторно-планске документације
I
Oвом Одлуком продужава се рок важења
просторно-планске документације и то сљедећих
урбанистичких и регулационих планова:

Ред. број
1.

Назив плана
Регулационо-урбанистички план, у
насељеном мјесту Мркоњић Град

Бр.“Сл.гласника“
1/1974

2.

Урбанистички редови: Бјелајце,
Подбрдо, Подрашница, Мајдан и
Доњи Бараћи
Регулациони план
„Подоругла“Мркоњић Град

3/1991

3.

5/1985 и 10/2005

4.

Регулациони план „Брдо“
Мркоњић Град

5/1985

5.

Регулациони план „Центар“
Мркоњић Град

1/1988, 3/2003 и
10/2005

6.

Регулациони план „Збориште –
Грабеж“ Мркоњић Град

6/1991

7.

Регулациони план „Мале
привреде Подоругла“ Мркоњић
Град
Урбанистички пројекат за
локалитет код Дома културе и
музеја ЗАВНОБИХ-а у Мркоњић
Граду
Регулациони план индустријске
зоне Подови у Мркоњић Граду

3/1991

8.

9.

3/2000

2/2003

Носилац израде
Урбанистички завод
Сарајево
1974.
Урбанистички завод
Бања Лука
1988.
Урбанистички завод
Бања Лука
1985. и 2005.
Урбанистички завод
Бања Лука
1985.
Урбанистички завод
Бања Лука
1988. 2003 и 2005.
Урбанистички завод
Бања Лука
1996.
Урбанистички завод
Бања Лука
1991.
Урбанистички завод
Бања Лука
2000.
Урбанистички завод
Бања Лука
2003.
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II
Рок важења про сторно-планске
докоментације из тачке I ове Одлуке продужава
се до доношења нових урбанистичких и
регулационих планова чији поступци израде ће
отпочети након ступања на снагу Просторног
плана општине Мркоњић Град чија израда је
покренута Одлуком о приступању изради
Просторног плана општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општинеМркоњић Град“,
број: 5/08).

Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о закључивању
споразума између Општине Мркоњић Град и
невладиних организација („Сл. Гласник
општине Мркоњић Град''бр. 02/07).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Мркоњић Град''.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављиваља у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-62/15
Дана, 12.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РепубликСрпске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), и члана 40. став 1.
алинеја 2. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 27. сједници одржаној дана
12.06.2015. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
одавању сагласности за потписивање
Споразума између Општине Мркоњић
Град и Удружења грађана/НВО
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за
потписивање Споразума који се закључује
између општине Мркоњић Град и удружења
грађана (невладиних организација општине
Мркоњић Град).
Члан 2.
За потписивање Споразума овлашћује
се Начелница општине Мркоњић Град,
Дивна Аничић.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Споразум
који се закључује између општине Мркоњић
Град и удружења грађана (невладиних
организација општине Мркоњић Град).

Број: 02-022-64/15
Дана, 12.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“; број: 101/04, 42/05 и 118/05),
чланова 22. и 40. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама
(„Слижбени гласник Републике Српске“,
број: 121/12) и члана 40. став 10. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 5/14)
Скупштина општине Мркоњић Град на 27.
сједници одржаној 12.06.2015. године,
доноси
О Д Л У К У
о формирању Општинског штаба за
ванредне ситуације општине
Мркоњић Град
Члан 1.
О в ом О д л у ком ф о рм и р а с е
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Мркоњић Град.
Члан 2.
Општински штаб за ванредне ситуације има
команданта, начелника и чланове Штаба и у
исти се именују:
1. командант Штаба - начелник општине,
2. начелник Штаба – самостални стручни
сарадник за послове цивилне заштите,
3. члан Штаба за оперативно-админстративне
послове – виши стручни сарадник за
информациони систем,
4.члан Штаба за склањање људи и
материја лних добара, маскирање и

12.06.2012.

замрачивање
директор РЈ
„Електродистрибуција“ Мркоњић Град,
5. члан Штаба за финансијске послове –
начелник одјељења за финансије и привреду,
6. члан Штаба за заштиту из рушевина –
самостални стручни сарадник за
инвестиције, грађевинске струке,
7. члан Штаба за заштиту од поплава директор ЈКП „Парк“ Мркоњић Град,
8. члан Штаба за заштиту од пожара старјешина Ватрогасног друштва Мркоњић
Град,
9. члан Штаба за прву медицинску помоћ директор ЈЗУ „Дом здравља“ Мркоњић Град,
10. члан Штаба за заштиту животиња нам.
животињског поријекла и биља и биљних
производа - самостални стручни сарадник,
ветеринарски инспектор,
11. члан Штаба за питања и ангажовање
МУП-а – начелник Полицијске станице
Мркоњић Град,
12. члан Штаба из црвеног крста – секретар
Општинске организације Црвеног крста
Мркоњић Град.
Члан 3.
Општински Шт аб за ванредне
ситуације обавља и следеће послове:
- Руководи и координира радом
субјеката и снага система заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама
на спровођењу утврђених задатака;
- Руководи и координира спровођење
мјера и задатака заштите и спасавања;
- Размат ра и даје мишљење на
приједлог Процјене угрожености и
приједлог Плана заштите и спасавања
и п р ед л а же м ј е р е з а њ и хо во
побољшање;
- Прати стање и организацију заштите и
спасавања;
- Наређује употребу снага за заштиту и
спасавање, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
- Ради на редовном информисању и
обавјештавању становништва о
ризицима , опасностима и предузетим
мјерама;
- Прати организацију опремања и
обучавања јединица и тимова за
заштиту и спасавање, овлаштених и
оспособљених правних лица;
- Сарађује са штабовима за ванредне
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-

-

ситуације сусједних општина;
Процјењује угроженост од настанка
ванредне ситуације;
Доноси приједлоге, закључке и
препоруке;
Размат ра и даје мишљење на
Програам за смањење ризика од
елементарне непогоде и друге несреће
у општини;
Разматра и предлаже доношење
одлуке о организацији од значаја за
општину;
Ангажује оспособљена правна лица и
друге организације од значаја за
општину.

Члан 4.
Општински Штаб за ванредне ситуације
по потреби позива друге институције, тијела
и агенције, организације и стручњаке за
одређена питања од интереса за заштиту и
спасавање да учествују у раду.
Члан 5.
Сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације и оперативни рад штаба ће се
обављати у сали СО-е Мркоњић Град или у
другим просторијама које одреди комадант
штаба.
Члан 6.
Радне сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације заказује комадант штаба
или начелник штаба по овлаштењу.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана (8)
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-63/15
Дана, 12.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

Страна 4, број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

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 27. сједници одржаној
дана 12.06. 2015.године, донијела је

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 27. сједници одржаној дана
12.06. 2015.године, донијела је

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у сврху
учешћа у трошковима лијечења
Милашиновић Дејане

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у сврху
учешћа у трошковима лијечења
Шебез Дејана

I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град са
позиције буџетске резерве у износу од 500,00
КМ, Милашиновић Дејани из Мркоњић Града.

I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град са
позиције буџетске резерве у износу од 500,00
КМ, Шебез Дејану из Мркоњић Града.

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
лијечења. Одобрена средстава исплатиће се
на рачун Милашиновић Жељка број:
5521153527233170 отворен код Хипо банке
Мркоњић Град.

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
лијечења. Одобрена средстава исплатиће се
на рачун број: 4516160000 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: 02-022-65/15
Дана, 12.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

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: 02-022-66/15
Дана, 12.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

12.06.2012.
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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 27. сједници одржаној дана
12.06. 2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у сврху
учешћа у трошковима лијечења
Бошкан Радивоја
I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град са
позиције буџетске резерве у износу од 500,00
КМ , Бошкан Радивоју из Мркоњић Града.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке се
одобравају у сврху учешћа у трошковима
лијечења. Одобрена средстава исплатиће се
на рачун број: 5620998089535102 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: 02-022-67/15
Дана, 12.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 42. и 44. Закона o
заштити и спасавању у ванредним ситуацијма
Републике
Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12), Одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спасавања
општине Мркоњић Град „Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 1/15 и члана
64. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/14)
Начелник општине
Мркоњић Град, д о н о с и

О Д Л У К У
о оснивању Општинског штаба за
цивилну заштиту
за ванредне ситуације општине
Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком се оснива Општински
штаб цивилне заштите за ванрендне
ситуације општине Мркоњић Град.
Општински штаб цивилне заштите за
ванредне ситуације састоји се од комаданта,
начелника и чланова штаба и у исти се
именују:
1. Комадант штаба
Дивна Аничић
2. Начелник штаба
Владо Солдат
3. Оперативно, админстративно лице
Младен Цвијић
4. Члан за склањање људи и мат. добара,
маскирање и замрачивање
Крстан Томић
5. Члан за финансијске послове
Томислав Тодоровић
6. Члан за заштиту из рушевина
Ратко Ђуза
7. Члан за заштиту од поплава
Душан Јанковић
8. Члан за заштиту од пожара
Жељко Лакетић
9. Члан за прву медицинску помоћ
Радивој Ерак
10. Члан за заштиту животиња и нам.
животињског поријекла и биља и
биљних производа Рада Ковачевић
11. Члан за питања и ангажовање МУП-а
Милан Милекић
12. Секретар црвеног крста
Петар Митрић
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Члан 2.
Општински штаб цивилне заштите за
ванредне ситуације општине Мркоњић Град,
руководи системом цивилне заштите на
подручју општине Мркоњић Град.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о оснивању
Општинског штаба цивилне заштите
Мркоњић Град број: 01-81-4/09 од 18.02.2009.
године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.
Број:01-81-15/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 15.06.2015.год
Дивна Аничић, с.р.

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
пречишћен текст («Службени гласник
општине Мркоњић Град» број:5/14)
Начелник општине доноси,
OДЛУКУ
o начину и поступку исплате новчаних
средстава за талентоване ученике
основних и средњих школа за школску
2014/2015. годину
I
Овом Одлуком регулише се начин и
поступак исплате новчаних средстава за
ученике генерације, носиоце Вукове дипломе
у основним и средњим школама на подручју
општине Мркоњић Град, као и ученике
основних и средњих школа који су заузели
прво, друго и треће мјесто на републичким
такмичењима и прво, друго и треће мјесто на
регионалним такмичењима за ученике
средњих школа.
II
Ученици који имају пребивалиште на
подручју општине Мркоњић Град имају
право на једнократну новчану накнаду и то:
· Ученик генерације – о сновне
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·
·

·
·
·

·

школе
150,00КМ
Носилац Вукове дипломе – основне
школе
100,00КМ
I, II или III мјесто на републичком
такмичењу (основне школе)
50,00КМ
Ученик генерације- средње школе
200,00КМ
Носилац Вукове дипломе – средње
школе
150,00КМ
I, II или III мјесто на републичком
такмичењу (средње школе)
100,00КМ
I, II или III мјесто на регионалном
такмичењу (средње школе)
50,00КМ

III
На основу достављених података од
стране основних и средњих школа , Начелник
општине ће донијети закључак о исплати
средстава, а Одјељење за привреду и
финансије ће вршити истплату на основу
Закључка и приложеног списка које доставља
Одјељење за друштвене дјелатности.
IV
Исплата средстава вршиће се из
буџета општине, потрошачка јединица 00670130 Одјељење за друштвене
дјелатности,
416100 - позиција текуће
п о м о ћ и у ч е н и ц и м а , с т уд е н т и м а –
талентовани.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број:01-610-5/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 05.06.2015.год
Дивна Аничић, с.р.

12.06.2012.
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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:

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

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, 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 :
- 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..................1.000,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670130-Oдјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 416100-Дознаке
грађанима које се исплаћују из
буџета општине....1.000,00 КМ
3. Средства ће бити утрошена у сврху
учешћа у трошковима лијечења
Божане Дедић.
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“.

1. Одобрава се реалокација средстава ( у
износу од 4.000,00 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..................4.000,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670130-Oдјељење за
друштвене дјелатности на
п о з и ц и ј у 4 1 5 2 0 0 - Те ку ћ и
грантови етничким и вјерским
организацијама и
удружењима..........4.000,00 КМ
3. Средства ће бити утрошена за
санацију и изградњу црквеног храма у
Јасеновим Потоцима.
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:02-022-31/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 27.03.2015.год
Дивна Аничић, с.р.
Број:01-400-17/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 01.05.2015.год
Дивна Аничић, с.р.
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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:

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

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава ( у
изно су од 20.000,00 КМ
са
потрошачке јединице 99999999Трезор општине Мркоњић Град,
позиција 372200-Буџетска резерва на
потрошачку јединицу 00670130Oдјељење за друштвене дјелатности,
позиција 415200-Текући грантови
етничким и вјерским организацијама
и удружењима).

1. Одобрава се реалокација средстава ( у
износу од 1.200,00 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................20.000,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670130-Oдјељење за
друштвене дјелатности на
п о з и ц и ј у 4 1 5 2 0 0 - Те ку ћ и
грантови етничким и вјерским
организацијама и
удружењима........20.000,00 КМ

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..................1.200,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 415200- Текући
грантови етничким и вјерским
организацијама и
удружењима..........1.200,00 КМ

3. Средства ће бити утрошена за
с а н а ц и ј у П а р ох и ј с ко г д ома у
Ораховљанима.
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:01-400-18/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 25.05.2015.год
Дивна Аничић, с.р.

3. Средства ће бити утрошена за
обиљежавање Крсне славе капеле
Светог Апостола Марка.
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:01-400-20/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 09.06.2015.год
Дивна Аничић, с.р.

12.06.2012.

На основу члана 13., став 7 Закона
и з м ј е н а м а и д о п у н а м а З а ко н а о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
1/12) и члана 53. Статута општине Мркоњић
Град – пречишћен текст („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 за формирање
васпитних група у ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
1. Даје се сагласност да се у ЈУ Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град организује рад са дјецом у
васпитним групама са увећаним
бројем дјеце до 10% за школску
2015/2016. годину у односу на број
дјеце прописан чланом 13. Закона о
измјенама и допунама Закона о
п р е д ш ко л с ком в а с п и т а њ у и
образовању („Сл. гласник Републике
Српске“ број: 1/12).
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број:01-60-7/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 04.06.2015.год
Дивна Аничић, с.р.
На о снову 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 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 утврђивању радног времена ЈУ
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
1. Утврђује се радно вријеме у ЈУ
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
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Мркоњић Град од 06.30 до 16.00
часова сваког радног дана.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број:01-60-6/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 04.06.2015.год
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 58, став 4. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
119/08 и 1/12) и члана 53. Статута општине
М р ко њ и ћ Гр а д – п р еч и ш ћ е н т е кс т
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/10 и 4/12) Начелник општине
Мркоњић Град, дана 04.06.2015. године,
донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности за кориштење
колективног годишњег одмора
у ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
1. Даје се сагласност да у ЈУ Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град колективни годишњи одмор
користи у периоду од 27. јула до 07.
августа 2015. године, а сходно члану
58., став 4. Закона о предшколском
васпитању и образовању(„Службени
гласник Републике Српске“ број:
119/08 и 1/12).
2. Даје се сагласност да у току мјесеца
јула запо слени у објекту ПО
Подрашница
користе годишњи
одмор.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број:01-60-4/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 04.06.2015.год
Дивна Аничић, с.р.
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