Број: 2/09, 03.04.2009. године, језик српског народа

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

На основу члана 30. став 1. алинеја 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“,број 101/04,42/05
и 118/05) и члана 36.Статута општине
Мркоњић Град(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“,број 6/05 и 4/08), Скупштина
општине Мркоњић Град на 5. сједници
одржаној дана 03.04.2009. године д о н о с и

Непокривени буџетски дефицит износи
373.947 КМ и бит ће финансиран из средстава
буџета 2009. године у складу са ребалансом
буџета за 2009. годину.

ОДЛУКУ

По с ебни прилози по о ствареним
приходима и извршеним расходима као и
преглед активе и пасиве на дан 31.12. 2008.
године, саставни су дио Одлуке.

о усвајању Завршног рачуна буџета
општине
Мркоњић Град за 2008.годину

Члан 3.

Члан 4.

Члан 5.
Члан 1.
Усваја се Завршни рачун буџета општине
Мркоњић Град за 2008.годину који садржи:
Укупно остварене приходе и грантове
8.673.767 КМ
Укупно извршен распоред прихода за:
-утврђене намјене
10.766.518 КМ
-текућу буџетску резерву
141.327 КМ
-отплату домаћег задужења
548.988 КМ
Члан 2.
Вишак расхода над приходима текућег
периода у износу од 2.783.066 КМ покрива се:
-из кредита
800.000 КМ
-из вишка прихода претходног
периода
1.609.119 КМ

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-27/2009.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

ПРИХОДИ БУЏЕТА
ОПИС
Позиција
3
2
711113 Порез од пољопривреде
713111 Порез на пр. од сам. дјел.
713112 Порез на пр. у паушалном износу
713113 Порез на лична примања
713114 Порез на л.п. лица која об. сам. дјел.
714111 Порез на имовину
714211 Порез на насљ. и поклон
714311 Порез на пренос непокретности
715111 Порез на промет по општој стопи
715112 Порез на промет по нижој стопи
715199 Приходи од индиректних пореза
715211 Порез на промет услуга по опш. стопи
715212 Порез на промет усл. у пауш. износу
715113 Порези на акцизне производе
719113 Порез на добит од игара на срећу
721213 Приходи од камата
721223 Прих. од земљ. ренте
721222 Прих. од закупа
721200 Остали прих. од финансијске имовине
722121 Општин. административне таксе
722312 Комун. таксе за истиц. фирме
722313 Комун. такса за држање возила
722315 Ком. такса за држ. сред. за игре на срећу
722318 Ком. такса за кор. рекл. паноа
722118 Посебна такса за деривате нафте
722319 Ком. такса за кор. прост. за паркир.
722395 Остале комуналне таксе
722396 Ком. такса за ватрогаство
722468 Накн. за потопљено земљиште
722411 Нак. за уређ. грађ. земљишта
722412 Нак. за кориш. грађ. земљишта
722424 Нак. за кор. минералних сировина
722425 Нак. за промј. намј. пољопр. земљ.
722467 Накн. за заштиту од пожара
722435 Нак. за кор. шума - рента
722440 Накнада за кориштење вода
722420 Остале накнаде
722521 Прих. општинских органа
723121 Новч казне у прекр. поступку
729100 Прих. од спонзорства

Износ КМ
4
8
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5.352
423.367
386
91.407
19.147
129.267
11.159
19.067
3.922.224
15.909
379
5.049
17.583
44.890
100.122
34.300
2.413
78.571
204.312
3.022
9.130
2.000
116.378
1545
11.825
877.305
68.792
32.910
23.194
15.605
34.200
300.741
103.694
6.470
12.594
2.203
16.700
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Допринос за спорт
Прих. од урбанистичке сагласности
Други непорески приходи
Текуће помоћи
Приливи од продаје имовине
Грант од Републике за кап. улагања
Приливи од учешћа грађана
Поврат гаранција и депозита
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ
РАСХОДИ БУЏЕТА
ОПИС
Позиција
3
2
611111 Нето плате
611200 Порези и доприноси на лична примања
611100 Накнаде трошкова запослених
612000 Порези и доприноси на остала лична примања
611242 Накнаде одборника и скупштинских комисија
611243 Трошкови општинске изборне комисије
681116 Предшколско васпитање и образовање
681114 Гимназија
681115 Машинска школа
681117 Центар за социјални рад
613100 Путни трошкови
613200 Трошкови енергије
613300 Трошкови комунал. и комуникационих услуга
613400 Набавка потрошног материјала
613500 Трошкови услуга превоза и горива
613700 Трошкови текућег одржавања
613800 Трошкови осигурања и банкарских услуга
613900 Уговорене и настале услуге
613914 Репрезентација
613915 Прославе Дана Општине и дана повратка
613940 Трошкови мртвоз. и ветер. услуге
614232 Посебна заштита ППБ и РВИ
614233 Средства за избјегла и расељена лица
614234 Средства за стипендије
614236 Средства за талентоване ученике и студенте
614313 Средства за подстицај производње
614239 Текуће помоћи
614301 Ватрогасно друштво
614302 Општинска борачка организација
614303 Организација нестал. и пог. бораца и нест. цив.
614311 Средства за остала удружења
614305 Удружење бораца НОР-а
729121
729124
729118
731000
811111
812200
812216
813200

39.491
54.567
22.842
27.520
227.011
1.203.051
178.192
75.387
8.673.767
Износ КМ
4
743.132
367.270
281.143
148.438
154.665
49.081
380.000
121.251
133.500
499.498
35.973
83.470
49.374
66.472
39.312
34.397
5.533
84.034
32.718
19.045
6.600
146.425
23.863
169.760
39.228
102.600
153.130
100.000
38.000
20.000
50.582
5.000
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614314
614318
614319
614312
614313
614314
614308
614225
614116
614300
614317
614318
614300
613990
613997
613963
614812
616100
615200
821000
822311
813300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Средства за младе
Средства за спорт
Средства заЈУ МГ спорт
Средства за културу
Средства за ЈУ Народна библиотека
Средства за ЈУ КЦ Петар Кочић
Средства за политичке странке
Додатна средства за здравствену заштиту
Помоћ Мјесним заједницама
Црвени крст
Агенција за привредни развој
Средства за вјерске заједнице
Санација споменика НОР-а
Трошкови комуналних услуга
Трош. текућег одржавања локалних путева
Обештећења по судским пресудама
Буџетска резерва
Камате на домаће кредите
Капитални грантови
Капитални расходи
Позајмљивање-уплата депозита
Отплата кредита
УКУПНО (1-54)
Финансијски резултат текућег периода
Дефицит текућег периода
Дефицит се покрива:
Из кредита
Из суфицита претходног периода
Непокривени дефицит

АКТИВА
Опис конта
Конто
Новчана средства
1
211112 НЛБ Развојна банка
211114 Комерцијална банка
211117 НЛБ Развојна банка-Намјенски рачун за воде
211111 Агропром банка
211410 Девизни рачун
211118 Раиффеисен банк
Краткорочна потраживања
2
231111 Потраживања од земљишне ренте
231112 Дати аванси
231117 Потраживања за кориш. грађ. земљиште
Потраживања за кор. грађ. земљ. за шупе, гар. и
231118 посл. прост.

9.889
345.889
68.000
95.038
20.000
50.000
75.000
10.543
13.693
7.000
123.830
46.849
1.628
499.490
76.763
10.103
141.327
235.534
239.957
4.202.568
451.250
548.988
11.456.833
-2.783.066
800.000
1.609.119
-373.947
Износ КМ
341.618
84.544
180.813
76.050
211
427.187
19.418
103.743
35.212
54.555

03.04.2009.
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231119
231333
231333
231333
231333
231351
231351
231351
231911
231391
241112
291200
110000
3
011000
011900
4
021120
021120
021120
021120
5
093100
093101
093102
093102

1
2

3
4

Потраживање за уређење грађ. земљ.
Укупно 231100
Потраживања од трезора
Потраживања од накнаде - Бочац
Потраживања за ренту - Лисина
Потраживања од УИО- за ПДВ
Укупно 231333
СИСП - Попадић Јово
СИСП - Фабрика Вијака
СИСП - Алкон Бараћи
Укупно потраживања 231351
Исправка СИСП - укупно
Потраживање (231351 минус 231911)
Остала крат. потраж. (Фонд здравства)
Краткорочни пласмани
Кредит „Фомг” М. Град
Краткорочна разграничења
За разграничене трошкове за осигурање
Залихе материјала и робе
Неотписана вриједност сталних средстава
Стална средства
ИВ сталних средстава
Дугорочни пласмани
Уплаћени депозит код НЛБ Развојне банке
Уплаћени депозит код Загребачке банке
Уплаћени депозит код Раиффеисен банк
Уплаћени депозит код Комерцијалне банке
Дугорочна разграничења
Дуг кредит код Загребачке банке
Дуг кредит код НЛБ Развојне банке
Дуг кредит код Комерцијалне банке
Дуг. обавезе према добављачу - Миг Електро
УКУПНО АКТИВА (1-5)

ПАСИВА
Опис конта
Конто
Извори средстава
311111 Извори сталних средстава
311129 Остали извори средстава
321111 Позајмљивање појединцима
321111 Позајмљивање предузећима
391111 Нераспоређени вишак прихода
Дугорочне обавезе
411331 Обавезе за дугорочне кредите Загреб. банка

10.788
223.716
1.746
152.031
1.813
35
155.625
9.452
21.033
6.572
37.057
-37.057
0
22.297
19.205
19.205
6.344
6.344
38.184.527
42.675.178
4.490.651
980.623
484.568
35.116
22.618
438.321
6.554.518
1.392.584
1.600.000
800.000
2.761.934
46.488.473

Износ КМ
38.279.281
980.623
593.422
387.201
-373.947
6.554.518
1.392.584
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411331
411331
411382
5
591191
591299
591195
591192
6
511111
511211
511911
541111
561312

Обавезе за дугорочне кредите НЛБ Разв. банка
Обавезе за дугорочне кредите Комер. банка
Дугорочне обавезе Миг Електро
Краткорочна разграничења
Разграничени остали приходи
Резервисање средстава
Разграничени приходи од накнада
Разграничени приходи од кредита
Краткорочне текуће обавезе
Обавезе према добављачима
Обавезе према физичким лицима
Остале краткорочне обавезе
Обавезе за лична примања
Обавезе према буџетским корисницима
УКУПНО ПАСИВА (1-6)

На основу члана 30. став 1. алинеја 2
Закона о локалној самоуправи Републике
Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
51. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 30/07) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град (''Службени
гласник општине Мркоњић-Град'', број 6/05 и
4/08), Скупштина општине Мркоњић Град, на
5. сједници одржаној дана
03.04.2009.
године, донијела је

1.600.000
800.000
2.761.934
401.270
85.000
146.582
119.973
49.715
646.728
502.551
2.400
101.502
2.197
38.078
46.488.473

- „Вриједност шестомјесечног Еурибора не
може бити нижа од 3,75% ни виша од 5,00%.“
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине да, у
складу са условима из претходног члана ,
може закључити Анекс уговора са НЛБ
Развојном банком.
Члан 3.
Каматна стопа, утврђена Анексом уговора,
примјењиваће се од 28.04.2009. године.

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о условима
кредитног задужења
Општине Мркоњић Град у 2007. години
Члан 1.
У Одлуци о условима кредитног задужења
Општине Мркоњић Град у 2007. години број:
02-022-123/07 од 06.11. 2007. године
(„Службени гласник Општине Мркоњић Град
број: 7/07), у члану 2 став 1. алинеја 4. мијења
се и гласи:

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Мркоњић Град''.

Број 02-022-33/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

03.04.2009.
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На основу члана 3. став 3. Закона о јавном
окупљању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 118/08) и члана 36. Статута
општине Мркоњћ Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 6/05 и 4/08),
Скупштина општине Мркоњић Град на 5.
сједници одржаној дана 03.04.2009. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о одређивању простора за
одржавање јавних скупова

ОДЛУКУ
о промјени облика организовања
ЈП ''Балканапетрол'' Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промјена облика
организовања Јавног предузећа
''Балканапетрол'' Мркоњић Град у друштво
капитала – једночлано акционарско друштво
(у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се простор који је
примјерен за одржавање јавних скупова на
подручју градског насеља општине Мркоњић
Град.

Јавно предузеће из претходног члана ће
пословати под фирмом Јавно предузеће за
промет нафте и нафтиних деривата
''Балканапетрол''
акционарско друштво
Мркоњић Град.
Скраћени назив фирме је: ЈП
''Балканапетрол'' А.Д. Мркоњић Град.

Члан 2.
Простор примјерен за јaвни скуп одређује
се:
1. Трг краља Петра I Карађорђевића
Мркоњића и
2. Трг Српске војске.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Сједиште Јавног предузећа је у Мркоњић
Граду, Улица Бораца Српских бб.
Члан 3.
Основни капитал Јавног предузећа је
државни и износи 172.386,00 КМ.
Основни капитал Јавног предузећа
подијељен је на 172.386 акција.
Све акције су обичне и гласе на име и имају
номиналну вриједност 1 КМ.
Члан 4.

Број 02-022-37/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 53. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Српске'', број 75/04), члана 427. став 6. Закона
о предузећима (''Службени гласник Репблике
Српске'', број 24/98, 62/02, 66/02, 38/03 и
97/04) и члана 36. Статута општине Мркоњић
Град (''Службени гласник општине Мркоњић
Град'', број 6/05 и 4/08), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 5. сједници одржаној
03.04.2009 године, донијела је

Јавно предузеће обавља сљедеће
дјелатности:
50.500-Трговина на мало моторним
горивима и мазивима.
51.510-Трговина на велилко чврстим,
течним и гасовитим горивима и сличним
производима.
-Послови увоза и извоза у акриву
регистроване дјелатности.
Члан 5.
Органи управљања и руковођења јавним
предузећем су: Скупштина, Надзорни одбор
и Управа Јавног предузећа.
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Послове Скупштине Јавног предузећа
обавља Скупштина општине Мркоњић Град.

На основу члана 7. и 8. 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 7. Правилника о избору и раду
школског одбора(«Службени гласник
Републике Српске», број: 7/09) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град («Службени
гласник општине Мркоњић Град број: 6/05 и
4/08) Скупштина општине Мркоњић Град нa
5. редовној сједници одржаној 03.04.2009.
године, д о н и ј е л а ј е

Члан 6.
Јавно предузеће је правни сљедбеник
Јавног предузећа ''Балканапетрол'' Мркоњић
Град.
Члан 7.
Управа организује и води пословање
Јавног предузећа у складу са законским и
статутарним овлаштењима.
Директор заступа и представља Јавно
предузеће пред трећим лицима.

ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума и
расписивању конкурса
за избор члана Школског одбора

Члан 8.
Члан 1.
Надзорни одбор именован рјешењем
Скупштине општине мркоњић Град број 02022-84/06 од 21. 08. 2006. године као и Управа
Јавног предузећа, одно сно вршилац
дужности директора, настављају обављање
ових дужности до истека мандата, односно
спровођења поступка избора у складу са
законом.
Члан 9.
До уписа у судски регистар промјена
облилка организовања из члана 1. ове Одлуке,
Јавно предузеће наставља пословање у
досадашњем организационом облику.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Мркоњић Град''.

Број 01-022-35/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

Овом Одлуком утврђују се критеријуми,
услови и поступак за избор по једног члана
Школског одбора у школама и то:
1. ОШ «Петар Кочић», Мркоњић Град
2.ОШ «Иван Горан Ковачић», Мркоњић
Град
3. ОШ «Вук Караџић», Мркоњић Град
4. ОШ «Бранко Ћопић», Мркоњић Град
5. Гимназији,Мркоњић Град
6. Машинској школи Мркоњић Град
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за избор
чланова Школског одбора из претходног
члана.
Члан 3.
Општи и посебни услови за избор чланова
Школског одбора су:
А) Општи услови за чланове Школског
одбора из члана 1. ове Одлуке су:
1. да су држављани Републике Српске или
БиХ
2. да су старији од 18 година
3. да нису отпуштани из државне службе
на било којем нивоу власти у БиХ
( било да на нивоу државе или ентитета), као
резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у Републици Српској у периоду

03.04.2009.
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од три године прије дана објављивања
упражњене позиције,
4.да се против кандидата не води кривични
поступак,
5. да не служе казну изречену од стане
Међународног суда за бившу Југославију, и
да није под отпужницом тог суда и да се није
повиновао налогу да се појави пред Судом (
члан IX тачка 1. Устава БиХ).
Б) Посебни услови за чланове Школског
одбора из члана 1. ове Одлуке су:
1. Да има најмање завршену средњу
стручну спрему
2. Познавање послова које обавља
Школски одбор.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор чланова Школског
одбора из члана 1. ове Одлуке, биће објављен
у «Сл.гласнику РС» и дневном листу
«Фокус»,a након објављивања, исти ће бити
истакнут на огласној табли Општине и
огласним таблама свих основних и средњих
школа..
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 15 дана од дана посљедњег објављивања у
једном од гласила.
Члан 5.
Чланове Школског одбора , на основу
јавног конкурса и проведеног поступка по
одредбама Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске,
предлаже Комисија за избор и именовање
Скупштине општине , а Одлуку доноси
Скупштина општине Мркоњић Град.

Скупштина општине Мркоњић Град,
рјешавајући по захтјеву Милић Милорада
Дамира из Мркоњић Града, на основу члана
4 . З а ко н а о п р ом е ту н е п о к р е т н о с т и
("Службени лист СР БиХ" бр. 38/78, 4/89,
29/90, 22/91) и ("Сл.гласник Републике
Српске", број: 29/94) и члана 36.Статута
општине Мркоњић Град ("Сл.гласник
општине Мркоњић Град", број 6/05 и 4/08), на
5. сједници одржаној 03.04.2009. године,
доноси
О

Д

Л

У

К

У

Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби-воде
земљиште државне својине уписано у
земљишно књижни уложак бр.220 и лист
непокретности бр.221
к.о. Бјелајце, на
Општину Мркоњић Град парцела број 668-2,
зв."Црна ријека" ливада (1) површини од 88
м2.
Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у
Мркоњић Граду, брисаће се извршени упис
земљишта из члана 1. ове Одлуке као
некретнина у општој употреби-јавно добро, а
наведено земљиште ће се уписати као
власништво, општине Мркоњић Град у
одговарајући земљишно-књижни уложак.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град».

Број 02-022-34/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

Број 02-022-36/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.
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На основу члана 5. став 2, 14 и 27. Закона о
промету непокретности ("Службени лист СР
БиХ"бр. 38/78, 4/89, 29/90, 22/91 и "Сл.гласник
Републике Српске",број: 29/94 ), члана 15. и 16.
Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник
Републике Српске",број 112/06 ) и члана
36.Статута општине Мркоњић Град( "Сл.гласник
општине Мркоњић Град", број 6/05 ), у предмету
комплетирања грађевинске парцеле, по захтјеву
Марчић Јове Миле из Мркоњић Града Скупштина
општине Мркоњић Град, на 5. сједници одржаној
03.04. 2009.године д о н о с и

На основу члана 14. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), члана
18. став 2. Закон о јавним путевима
(''Службени гласник Републике Српске''', број
3/04и 73/08) и члан 36. Статута општине
Мркоњић Град (''Службени гласник општине
Мркоњић Град '', број 6/05 ), Скупштина
општине Мркоњић Град , на 5. сједници од
03.04.2009. године, донијела је

ОДЛУ КУ
о давању сагласности за закључивање
Уговора о продаји непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини са Марчић Јове Милом из
Мркоњић Града

ПРОГРАМ
одржавања локалних и некатегорисаних
путева на подручју
општине Мркоњић град у 2009.години
УВОД:

Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање Уговора о
продаји непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини са
Марчић Јове Милом из Мркоњић Града,
означеног као парцела к.ч.50/45-2 зв."Спахића
башта" њива (1) од 44м2 уписано у п.л. 333
к.о.Мркоњић Град уз накнаду по тржишној
цијени и то 20 КМ по 1м2 а ради комплетирања
грађевинске парцеле.
Члан 2.
Уговором из таћке 1. ове Одлуке регулисаће се
сви међусобни односи између Општине
Мркоњић Град и Марчић Јове Миле из Мркоњић
Града.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Мркоњић Град
да у име општине Мркоњић Град закључи уговор
из тачке 1. ове Одлуке са Марчић Јове Милом из
Мркоњић Града.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику општине
Мркоњић Град.

Број 02-022-38/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

Законом о јавним путевима (''Службени
гласник Републике Српске '', број: 3/04 и
73/08), Правилником о одржавању јавних
путева и објеката ('' Службени гласник
Републике Српске'' број 23/05) и Одлуком о
локалним и некатегорисаним путевима
општине Мркоњић Град , (''Службени гласник
општине Мркоњић Град'', број 05/05),
дефинисано је одржавање јавних путева и
објеката, обављање сталног надзора над
стањем јавних путева и објеката, начин и
услови обављања надзорне службе као и
услови које мора испуњавати извођач који се
бави одржавањем и заштитом јавних путева и
објеката, заштита и финансирање локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине
Мркоњић Град.
Наведеним прописима дефинисано је
одржавање јавних путева које обухвата
радове на: коловозу, банкинама, косинама
насипа, усјека и засјека, трупу пута,
облогама, обложним и потпорним зидовима,
објектима за одводњавање, пропустима,
мо стовима, тунелима, галеријама,
саобраћајној сигнализацији и путноопреми ,
као и радове у путном појасу .
Такође је прописано да се локалних путеви
морају одржавати у таквом стању које
омогућава вршење трајног, безбиједног и
несметаног саобраћаја за који су путеви
намијењени, као и план зимске службе.
Обим, врста, вриједност и динамика

03.04.2009.

извођења радова на одржавању локалних
путева, утврђује се (у складу са планираним
буџетским средствима), Програмом радова
на санацији и одржавању локалних путева
који усваја Скупштина.
Материјали који се употребљавају за
одржавање јавних путева морају у цијелости
одговарати важећим техничким прописима и
стандардима, односно за одржавање
асфалтних коловоза морају се употребљавати
материјали од којих су изграђени коловози, а
за оправку оштећених дијелова шљунчаног,
туцаничког, макадамског или земљаног
коловоза употребљавају се туцаник, камена
ситнеж, шљунак и камена дробина. Шљунак
мора одговарати техничким прописима и
стандардима, а камена дробина мора да
садржи камени материјал различитих
величина зрна са максималном величином
зрна до 60 мм и глиновитих примјеса до 5%.
Неопходно је одржавати објекте за одводњу,
односно мора се обезбиједити нормално
прихватање и одвођење површинских и
подземних вода до реципијента, уз редовно
кошење траве и уклањање растиња. Објекти
на путевима се морају одржавати како би се
обезбиједило нормално и безбиједно
одвијање саобраћаја на путу.
Наведеним правилником дефинисано је да
зимски период одржавања путева траје од 15.
новембра текуће до 15. марта наредне године,
а под одржавањем се подразумијева :
неутралисање поледице и уклањање снијега
са коловоза и путних објеката, спречавање
стварања поледице на коловозу, посипање
з а л е ђ е н и х и з а с њ е ж е н и х ко л о в о з а
абразивним и другим материјалима.
Извођач радова зимског одржавања путева
обавезан је започети са чишћењем снијега
прије него што се накупи 10(десет) цм снијега
на коловозу и прије него што се снијег сабије.
У случају сусњежице, ледене кише и
настанка поледице, извођач на радовима
одржавања путева мора одмах реаговати са
одговарајућим начином посипања. Планом
зимске службе утврђен је приоритет
одржавања путних праваца.
У складу са Законом о јавним набавкама
објављено је обавјештење о набавци у
''Службеном гласнику БиХ'', за обављање
радова зимског одржавања локалних путева.
Након проведене процедуре изабран је
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најповољнији понуђач за локалне путеве
Д.О.О. Шик Турс и КП « Парк « М Град.
Зимско одржавање локалних путних
праваца вршиће се у складу са потписаним
уговором број:07-404-147/08 . Саставни дио
уговора је списак локалних путева на којим ће
се обављати послови зимске службе у 2008 –
2009 години.
Као локални путеви на подручију општине
Мркоњић град одређују се сљедећи путеви :
1. Мркоњић Град –Копљевићи-Чигоје
–Гробље-Бјелајце
2. Бјелајце –Марковићи –Коџе
3. Црна ријека –Баљвине (школа)
4. Мркоњић Град-Подови –Тријебовска
продавница-Сурјан (школа)
5. Тријебовска продавница-Лекићи
(окретница)
6. Мркоњић Град-Котор –Густовара
7. Котор- Густовара(црква)
8. Рогољи –Кула- Јовандићи
9. Понор- Дубица
10. Подбрдо –Г. Граци (мраморије)-Д
Граци(Вишекруне)-Ђон-Пераћи Чађавица
11. Мраморије –Пјетловац –Краљевац
12. Мраморије –Парадник –Д Граци
–Драга
13. Ораховљани (кружни ток)
14. Подрашница-Подсело
15. Подрашнца- Шибови
16. Штрбина –Медна –Оканџије –ријека
Сана
17. Доњи Бараћи –Горњи Бараћи
18. Доњи Бараћи –Горња Пецика-Доња
Пецика
19. Добра Вода-Убовића Брдо(школа)
20. Подови –Јасенови потоци (школа)Палалићи
21. Ивовац –Подгорија(дом)
22. Герзово-Трново(школа)
23. Плави пут –Оћуне(школа)
24. Мајдан – Горњи Мајдан
25. Превиле –Магаљдол
26. Бјелајце- Рекази
27. Мркоњић Град- Ступари -Рогољи
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ПРЕГЛЕД ВРСТЕ РАДОВА НА
ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење путног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
крчењу путног појаса

Обим, врсту, вриједност и динамику
извођења радова на одржавању локалних
путева утврђује се у складу са планираним
буџетским средствима.
Мркоњић Град –Копљевићи-Чигоје
–Гробље-Бјелајце дужине 7,6 км од 6 км
асфалт а 1,6 км макадам
• Кошење банкина
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Насипање дијела пута који није асфалтиран
са материјала и укључити мјештане у кошењу
банкина и крчењу путног појаса чишћење
јаркова и пропуса.
Бјелајце –Марковићи –Коџе
дужине 4,9
км 0,4 км асфалт 4,5 км макадам
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Насипање пута са материјала и укључити
мјештане чишћење путног појаса
и
профилисања пута
Црна ријека –Баљвине (школа) дужине 4,6
км 3,6 км асфалт 1 км макадама
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Санација макадама
Насипање пута са материјала и укључити
мјештане чишћење путног појаса
и
профилисања пута и чишћење одрона са
пута
Мркоњић Град-Подови –Тријебовo(
продавница)-Сурјан (школа) дужине 17,7 км
17,7 км асфалт
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење путног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса посебан акценат
ставити на профилисања пута
Тријебов ска( продавница)-Лекићи
(окретница) дужине 4,5 км 4,5 км асфалт

Мркоњић Град-Котор –Густовара дужине
8 км 8 км асфалта
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење путног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса као чишћење јаркова
и пропуста
Котор- Густовара(црква)
дужина 4 км 3
км асфалта и 1 км макадама
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење путног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса као чишћење јаркова
и пропуста
Рогољи –Кула- Јовандићи
дужина 5,5
км 3,5 км асфалта 2 км макадама
• Кошење банкина
• Санација макадама
• Санација ударних рупа
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса насипати макадам са
100 м3.
Понор- Дубица
дужина 7,5
км 0 км асфалта 7,5км макадама
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити и шумско газдинство Лисина у
чишћење путног појаса и санацији макадама
500м3 материјала
П од б рд о – Г. Гр а ц и ( м р а м о р и ј е ) - Д
Гр а ц и ( В и ш е к р у н е ) - Ђ о н - П е р а ћ и
–Чађавица
дужина 11,0 км
9,3 км асфлт 1,7 км макадам
• Кошење банкина
• Санација макадама
• Санација ударних рупа
• Крчење пуног појасаи пропуста

03.04.2009.

Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појас,а макадам насипати
материјалом, са профилисањем пропуста и
канала поред пута
Мраморије –Пјетловац –Краљевац
дужина 5,4 км 5,4 км асфалт
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса као чишћење јаркова
и пропуста
Мраморије –Парадник –Д Граци –Драга
дужина 3,4 км 3,4 к асфалт
• Кошење банкина
• Санација макадама
• Санација ударних рупа
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса као чишћење јаркова
и пропуста
Ораховљани (кружни ток)
дужина 2,5 км 2,5 км асфалт
• Кошење банкина
• Санација макадама
• Санација ударних рупа
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса,са акцентом на
чишћење пропуста и канала поред пута
П о д р а ш н и ц а - П о д с е л о
дужина 6,0 км 6,0 км асфалт
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса,са акцентом на
чишћење пропуста и канала поред пута
П о д р а ш н ц а Ш и б о в и
дужина 9 км 9 км макадама
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити и шумско газдинство Лисина у
чишћење путног појаса и санацији макадама
Штрбина –Медна –Оканџије –ријека Сана
дужина 14,1км 14,1 км асфалт
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• Кошење банкина
• Санација ударних ру
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане у кошењу банкина и
чишћење путног појаса,са акцентом на
чишћење пропуста и канала поред пута
Доњи Бараћи –Горњи Бараћи дужина 3,6
км 3,6 км макадама
• Санација макадама
• Санација ударних рупа
• Профилисање пута• К р ч е њ е
пуног појаса
Укључити мјештане чишћење путног
појаса,са акцентом на чишћење пропуста и
канала поред пута
Доњи Бараћи –Горња Пецика-Доња
Пецика дужина 8,5 км 3 км асфалта 5,5 км
макадама
• Кошење банкина
• Санација макадама
• Санација ударних рупа
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу банкина
чишћење путног појаса,са акцентом на
чишћење пропуста и канала поред пута
Д о б р а В од а - Убов и ћ а Б рд о ( ш кол а )
дужина 6,5 км 6,5 км макадама
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Подови –Јасенови потоци (школа)Палалић дужина 6,5 км 3,5 км асфалта 3
км макадама
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
путног појаса,са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пута
Ивовац –Подгорија(дом)
дужина
6,5 км 0,5 км асфалта 6км макадама
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
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путног појаса, са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пута

макадама

Герзово-Трново(школа)
дужина 8
км 8км макадама
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
путног појаса,са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пута
Плави пут –Оћуне(школа)
дужина 2,5 км 2,5 км асфалта
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
путног појаса,са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пута
Мајдан – Горњи Мајдан
дужина 3,5 км 3,5 км асфалта
• Кошење банкина
• Санација макадама
• Санација ударних рупа
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
путног појаса,са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пута
П р е в и л е
– М а г а љ д о л
дужина 7,5 км 7,5 км асфалта
• Кошење банкина
• Санација ударних рупа
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
путног појаса,са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пута
Бјелајце- Доњи Шеховци
дужина 3,1 км 3,1 км асфалта
• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
путног појаса,са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пут
Мркоњић Град-Ступари –Рогољи
дужина 4,2 км 2,3 км асфалта 1,9 км

• Санација макадама
• Профилисање пута
• Крчење пуног појаса
Укључити мјештане кошењу чишћење
путног појаса,са акцентом на чишћење
пропуста и канала поред пута
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
САНАЦИЈА МАКАДАМСКИХ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА (67,8КМ)
Довоз и уградња материјала и профилисање
пута 3500м3X 16 KM = 56.000КМ
САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ АСФАЛТНИХ
ПУТЕВА (108,3 КМ)
- исијецање ударних рупа и санација
400м2 X 30 KM = 12.000КМ
- замјена и уградња пропуста различитих
профила
4.000 КМ
САНАЦИЈА МАКАДАМСКИХ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Довоз и уградња материјала и профилисање
пута 1000м3X 16 KM = 16.000КМ
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
-

Кошење траве
Уклање растиња
Набавка поправка и уградња
саобраћајне сигнализације

ПАУШАЛНО

3.000 КМ

РЕЗЕРВА ЗА ИНТЕРВЕТНО
ОДРЖАВАЊЕ
9.000 КМ
УКУПНО

100.000 КМ

На макадамске локалне категорисане
путеве планира се извести и уградити
минимално 3500 м³ посипног материјала
јаловине,(дробљени камени материјал од 060 мм,тампон II класа,) 50 ефективна сата
рада машине на профилисању пута.
За санацију макадамских некатегорисаних
путева на подручју општине у току 2009.

03.04.2009.
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године предлаже се уградња 1000 м³
јаловине,(дробљени камени материјал од 060 мм,тампон II класа,) , 28 ефективних сати
ангажовање механизације на профилисању
путних праваца .
Радови на одржавању путева у прољетном
периоду вршили би се од 01.04.-01.
06. 2009 године , а у јесењем периоду од 01.09
– 01.10.2009 године , на путевима са
макадамским застором.
За санацију ударних рупа и других
оштећења на локалним путевима са
асфалтном подлогом у току 2009. године по
процјени биће потребно санирати оштећења
трупа пута са замјеном тампонског слоја и
асфалтирањем, деформације коловоза у
површини цца 150 м², санација ударних рупа
у површини од 250 м².
Обим, врста, вриједност и динамика
извођења радова на одржавању локалних
путева, утврђује се (у складу са планираним
буџетским средствима) и Програмом радова
на санацији и одржавању локалних путева
који усваја Скупштина.
За путеве локалне категорије радови ће се
одобравати по указаној потреби и по радном
налогу.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Средства за управљање и одржавање и
заштиту локалних путева обезбјеђује
општина у буџету .Овај план је сачињен на
основу средстава која су буџету планирана за
ову намјену .
Овај програм ће бити објављен у
„Службеном гласнику Општине Мркоњић
Град“.

Број 02-022-28/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 14. Закона о комуналној
дјелатности ("Службени гласник Републике
Српске" број 11/95, 18/95 и 51/02 ) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град ( "Службени

гласник општине Мркоњић Град" број 6/05 )
Скупштина општине Мркоњић Град на
5.сједници одржаној дана 03.04.2009. године,
донијела је
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
УВОД
Програм заједничке комуналне потрошње
а посебно његова реализација уз учешће
грађана кроз културу живљења чине слику
града или боље речено огледало су његове
средине.
Законом о комуналним дјелатностима
регулисано је да су комуналне дјелатности
дјелатности од посебног друштвеног
интереса. Истим законом је регулисана
организација обављања комуна лних
дјелатности као и начин финансирања.
Општина је надлежна да обезбјеђује
организовано обављање комуналних
дјелатности.
Програмом заједничке комуналне
потрошње за 2009 год. утврђује се обим и
начин обављања дјелатности заједничке
ко м у н а л н е п о т р о ш њ е , о д р ж а в а њ е
комуналних објеката и уређаја те потребна
средства за остваривање циљева
предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
1. Чишћење јавних саобраћајних површина
у насељу;
2. Одржавање и уређивање јавних зелених
површина у насељу;
3. Одржавање јавних саобраћајних
површина у насељу;
4. Одвођење атмосферских вода из насеља;
5. Јавна расвјета у насељу.
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ПЛАН ПРИХОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2009.
ГОДИНУ

према приоритетима улица који ће се
дефинисати уговором.
Цијена за уклањање снијега формира се на
бази ефективног радног часа или јединице
мјере, а за посипање на бази 1м3 утрошеног
аброзивног материјала.
Ручно чишћење снијега и леда с тротоара и
посипање залеђених тротоара у улицама
дефинисаће се уговором.
Цијена радова биће дефинисана уговором.

Средства за финансирање заједничке
комуналне потрошње обезбједиће се у складу
са Законом о комуналним дјелатностима из:
- комуналне накнаде;
- дијела накнаде за коришћење
добара од општег интереса;
- дијела пореза на имовину и прихода
од имовине;
- дијела пореза на промет
непокретности;
- дијела пореза на наслеђе и поклоне;
- дијела боравишне таксе и других
средстава.
I ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У
ГРАДУ
Чишћење јавних површина у граду
обухвата извођење следећих радова:
1) Чишћење улица и тротоара од снијега и
леда – зимска служба,
2) Чишћење улица, тротоара и уличног
појаса од отпадака , блата и наноса, кошење и
одвоз покошене траве с уличног појаса,
уклањање угинулих животиња са јавних
површина.,
3) Прање улица
I. 1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе обављају се
у периоду од 15.новембра текуће године до
15. марта наредне године, односно у
зависности од временских услова период
трајања зимске службе може бити краћи и
дужи. У оквиру зимске службе ангажоваће се
радна снага и механизација, а обављаће се
следећи радови: машинско разгртање снијега,
ручно разгртање снијега, утовар и одвоз
снијега, посипање саобраћајница и других
површина индустријском соли и аброзивним
материјалом ради спречавања поледице

I .2.и3. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА
И ПУТНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА,
НАНОСА, БЛАТА, КОШЕЊЕ И ОДВОЗ
ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ
ПОЈАСА И УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА
И ПРАЊЕ УЛИЦА
Чишћење улица и тротоара од отпада и
наноса вршиће се од 15.03. до 15.11.2009
године, односно и у мјесецима која се
третирају као период зимске службе уколико
су временски услови такви да нема потребе за
зимском службом.
Чишћење се врши на укупној површини
према динамици чишћења појединих улица
регулисаној посебним програмом.
Прање асфалтних улица у граду вршиће се
према потреби у периоду чишћења улица,
односно када то одреди овлашћено лице
органа.
Ручно прикупљање комуналног отпада с
уличног појаса и улица које се чисте врши се
према динамици чишћења на утврђеној
ефективној површини. Динамика чишћења и
прикупљања отпадака утврдиће се заједно са
извођачем радова, односно комуналним
предузећем.
Кошење, крчење, одвоз покошене траве и
шибља са уличног појаса и др. јавних
површина вршиће се у зависности од потребе
на појединим површинама.
II ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Озелењавање парка и других јавних
површина у граду као и дрвореда новим
садницама вршиће се у складу са годишњим
програмом.
На зеленим површимама у току године
изводиће се следећи радови;
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1. прикупљање и одвоз отпадака;
2. кошење, крчење, прикупљање и одвоз
покошене траве и шибља на градску
депонију;
3. одржавање стабала, орезивање
украсног шибља и зелених ограда;
4. окопавање украсног шибља и цвијећа
према програму озелењавања;
5. сађење дрвореда, украсног шибља и
цвијећа према програму озелењавања.
Радови ће се изводити у зависности од
потреба на појединим површинама.
III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У оквиру одржавања јавних саобраћајних
површина, планира се обављање следећих
радова;
1 . Ред о в н о од р ж а ва њ е г р а д с к и х
саобраћајница, санација ударних рупа на
асфалтним саобраћајницама и тротоарима у
граду гдје се укаже потреба. Спецификација
потребних радова ће се утврдити послије
зиме и лоших временских услова који су
главни узрочници настанка деформација на
асфалтним површинама.
2. Одржавање и обнављање вертикалне
сигнализације вешиће се након снимања
стања на терену а потом извршити набавку и
постављање саобраћајних знакова у граду
који недостају по врстама и утврђеном
приоритету.
3.Обнављање хоризонталне саобраћајне
сигнализавције.
IV ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ВОДА
Чишћење сливника на јавним површинама
уградња оштећених сливника и решетки
вршиће се по потреби и налогу надлежног
органа, а вршиће се и интервентни радови на
санацији одводње површинских и отпадних
вода на подручју града гдје се укаже хитна
потреба за интервенцијом.
Санација већих канализационих кварова
вршиће се по указаној потреби и у складу са
расположивим буџетским средствима.
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V ЈАВНА РАСВЈЕТА
Код јавне расвјете планирано је одржавање
и санација јавне расвјете што подразумјева
текуће одржавање расвјете (замјена сијалица,
осигурача, пригушница, каблова и осталог
потрошног материјала) и плаћање утрошка
електричне енергије за рад јавне расвјете.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
1. Чишћење јавних саобраћајних
површина у граду
1.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних
( асвалтних и макадамских ) и зелених
површина ( градских улица, тротоара,
тргова, паркинга, уређених и не
уређених зелених површина и
дгуго)
90.000,00
1.2. Прање асвалтних и других уређених
јавних површина ауто цистерном
и ручно са чишћењем уличних
сливника.
15.000,00
1.1. Прикупљање и одвоз уличног смећа,
крупног отпада и чишћење дивљих
депонија.
5.000,00
1.2. Хигијеничарска служба
УКУПНО:

5.000,00
115.000,00

2. Одржавање јавних зелених површина
2.1. Одржавање, обнављање и садња
дрвореда.
2.2. Машинско и ручно кошење уређених
и неуређених зелених површина.
2.3. О д р ж а в а њ е у к р а с н о г г р м љ а
(орезивање и формирање истог).
2.4. Одржавање живе ограде (орезивање,
изграбљивање и окопавање).
2.5. Одржавање и засађивање ружичњака
(попуна садњом по стојећих,
орезивање и формирање, окопавање и
заштита).
2.6. Садња сезонског цвијећа са свим
потребним радовима ( окопавање,
залијевање и прихрана ).
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2.7. Одржавање зеленила око спомен
обиљежја
УКУПНО:

3.1. Одржавање и чишћење корита
р е г ул и с а н о г в од о т о к а Ц р н е
ријеке
5.000,00

УКУПНО:

УКУПНО:

30.000,00

3. Одржавање и уређење водотокаекологија

3.2. Одржавање и чишћење
нерегулисаних водотока

7.2. Обнављање хоризонталне саобраћ.
сигнализације
20.000,00

5.000,00
10.000,00

8.

30.000,00

Зимска служба

8.1. Одржавање проходности градских
саобраћајница, тргова и тротоара
65.000,00
8.2. Одржавање проходности локалних и
ванредно не категорисаних
54.000,00
УКУПНО:

119.000,00

4. Јавна расвјета

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

4.1. Утрошак електричне енергије за
јавну расвјету
125.000,00

1. Одржавање јавне хигијене

4.2. Трошкови одржавања јавне
расвјете
100.000,00
УКУПНО:

225.000,00

2. Одржавање јавних зелених површина
30.000,00
3. Одржавање и уређење водотока
10.000,00

5. Семафори

4. Јавна расвјета

5.1. Утрошак електричне енергије за
семафоре
3.000,00

5. Семафори

5.2. Трошкови одржавања семафора
17.000,00
УКУПНО:
20.000,00
6. Градске саобраћајнице, тротоари и
паркиралишта
6.1. Редовно одржавање градских
саобраћајница
50.000,00
6.2. Одржавање принудних успоривача
брзине кретања возила
1.000,00
УКУПНО:

51.000,00

115.000,00

225.000,00
20.000,00

6. Градске саобраћајнице, тротоари и
паркиралишта
51.000,00
7. Вертикална и хоризонтална
сигнализација
30.000,00
8. Зимска служба
СВЕ УКУПНО:

119.000,00
600.000,00 КМ

IV Овај програм ступа на снагу даном
доношења а биће објављен у "Службеном
гласнику општине Мркоњић-Град"

7. Вертикална и хоризонтална
сигнализација
7.1. Одржавање и обнова вертикалне
саобраћајне сигнализације 10.000,00

Број 02-022-29/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

03.04.2009.

На основу члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број 6/05 и 4/08), Скупштина
општине Мркоњић Град на 5. сједници
одржаној, 03.04.2009. године д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
спортских активности
на подручју општине Мркоњић Град
за 2009.годину
I

УBОД

Законом о спорту (Службени гласник
Републике Српске, број 4/02) уређују се
општи интереси и развојни програми у
области спорта, услови за обављање
спортских активности, остваривање слободе
удруживања и организовања, права и обавезе
с п о р т и с т а , у ч е н и ч ке и с т уд е н т с ке
активности, спортска такмичења и приредбе.
Програм спортских активности
произилази из обавеза утврђених у Закону о
спорту и односи се, највећим дијелом само на
обавезе које су у оквиру интереса локалне
заједнице и у складу са њеним могућностима
и потребама. При томе се полази од већ
утврђеног става да спорт представља
активност од општег интереса, да је дио
опште културе и квалитета живота појединца
и заједнице и да је у савременим условима
живота и рада, спорт све више незаобилазна
потреба човјека.
На подручју општине Мркоњић Град у 7
грана спорта организовано је 9 спортских
клубова и то:
Фудбалски клуб „СЛОБОДА“
Kошаркашки клуб „МЛАДОСТ“
Женски одбојкашки клуб „БАЛКАНАМП“
Џудо клуб „АТОС“
Стоно-тениски клуб „МИМОЗА“
Aтлетски клуб „ПЕТАР МРКОЊИЋ“
Шаховски клуб „АН ПАСАН“
Фудбалски клуб „МРКОЊИЋ“
Мушки одбојкашки клуб “МГ“
Oд 19.07.2007.године Фудбалски клуб
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„МРКОЊИЋ“ и од 23.01.2008.године мушки
одбојкашки клуб “МГ“ су у стању мировања.
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности предлаже Програм спортских
активности за 2009. годину којим утврђује
основне правце, стратегију развоја спорта на
подручју Општине Мркоњић Град.
II БИТНЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ
СПОРТА У 2009. ГОДИНИ
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности полазећи од чињенице и
тренутног стања спорта на подручју општине
Мркоњић Град, предлаже да се током 2009.
године уради сљедеће:
• Придавање већег значаја физичком
васпитању у предшколским установама,
основним и средњим школама и придавање
значаја спортским активностима као
садржајној структури слободног времена
младих.
• Извршити категоризацију спортских
организација у општини Мркоњић Град
III

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

Административна служба општине
Мркоњић Град и Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности у области спорта има
надлежноси прописане Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05),
С т ат у т о м о п ш т и н е М р ко њ и ћ Гр а д
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 6/05 и 4/08) и Правилником о
организацији и систематизацији радних
мјеста административне службе општине
Мркоњић Град ( „Службени гласник
Општине Мркоњић-Град број 3/08).
З а ко н ом о л о ка л н о ј с а м оу п р а в и
(„Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05 и 118/05), члан 20. прописане су
надлежности Општине у области спорта и
физичке културе. У том домену посебан
акценат треба ставити на:
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ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТА ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ЈУ «МГ СПОРТ»
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ
САРАДНИК

СПОРТСКИ КЛУБОВИ

ОДБОР ЗА СПОРТ
И ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ

03.04.2009.

Број 2 Страна 21

• Обе збјеђивање и усмјеравање
реализације школских спортских
такмичења,
општинског и међуопштинског нивоа
• Обезбјеђује услове за развој и
унапређење аматерског спорта
• Омасовљење спорта, укључивање
већег броја младих у активности
спортских клубова
Програмска оријентација спорта у 2009.
години треба бити усмјерена на:
• Праћење рада спортских клубова
• Праћење и подржавање
традиционалних манифестација
• Подржавање спортске рекреације као
средства здравља и културе грађана
• Праћење и подржавање спортског
васпитања као педагошког процеса, с
циљем стварања навика спортског
ангажовања током цијелог живота
• Подржавање школских спортских
такмичења
У оквиру Програмске орјентације треба
организовати
• Школска спортска такмичења у
организацији основних и средњих школа
• На подручју града и села подржати,
односно организовати видове спортске
рекреације:
- турнире у малом фудбалу
- кошарк. турнире,

„STREET BALL“.

Праћењем званичних активности очекујемо:
• Да клубови врше едукације и
усмјеравају спортисте за стручно
оспособљавање за
тренере и судије
• Да КК „МЛАДОСТ“ задржи премијер
лигашки статус
• Остали спортски колективи да
побољшају своје спортске резултате у
односу на претходну годину и да изврше
омасовљење својих клубова како би што

више младих
догађаје.

било укључено у спортске

Од традиционалних манифестација треба
организовати :
• „Госпојинска улична трка 2009“
Ова традиционална манифестација је први
пут одржана у септембру 2005. године и
промовише спортске активности и спорт на
п од р у ч ј у о п ш т и н е М р ко њ и ћ Гр а д .
Организатор ове манифестације је ЈУ „МГ
СПОРТ“ у сарадњи са Одјељењем за општу
управу и друштвене дјелатности.
Манифестацији је присуствовао и
учествовао велики број становника наше
општине, као и такмичари из неколико
општина из Босне и Херцеговине, Србије и
Црне Горе и Хрватске. Огроман значај ове
манифестације је и учествовање великог
броја младих људи.
• Градски турнир у малом фудбалу
Организацију турнира је преузела ЈУ "МГ
СПОРТ".
Турнир се одржава од 2007. године.
На турниру учествује око 20 екипа и то
искључиво са подручја Општине Мркоњић
Град.
• Street ball
У 2008. години на овој спортској
манифестацији било је пријављено 10
сениорских и 10 јуниорских екипа.
Ову манифестацију организује КК
„MЛАДОСТ“ и ЈУ,,МГ СПОРТ“ уз помоћ
општинских органа.
• Спортске радничке игре
Игре су од посебног значаја. Први пут су
одржане 2007. године. На играма учествују
фирме и предузећа са подручја Општине
Мркоњић Град. На првим играма је било 11
пријављених екипа. Такмичење се одвија и у
екипним и у појединачним спортовима. У
2008. години учествовало је 12 екипа.
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IV СТАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
У складу са Програмом спортских
активности у предходним годинама издвојена
су значајна средства за градњу спортских
објеката и терена, изграђена је спортска
дворана, реконструисан градски стадион
,,Лука“, изграђена су: дјечија игралишта у
улици Николе Те сле, Цара Душана,
Зборишту, Брешином потоку, Каменици,
Стражбеници и спортска игралишта у улици
Николе Тесле и мјесним заједницама
Подбрдо, Граци, Ораховљани, Брдо, Бјелајце,
Копљевићи, Котор.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Средства ће се користити за уређење и
одржавање спортских терена,као и набавку
спортске опреме и реквизита.
3. За спортске манифестације 10%
Расподјела средстава вршиће се за
манифестације:
• Избор најбољих спортиста и спортског
клуба општине Мркоњић Град,
• Госпојинске уличне трке,
• Градски турнир у малом фудбалу,
• Street ball,
• Спортске радничке игре

V ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА
У складу са чланом 17. Закона о спорту
(Службени гласник, број 4/02) и Правилника
о категоризацији спортова у Републици
Српској (Сллужбени гласник, број 11/05), а у
циљу остваривања општег интереса општине
Мркоњић Град у области спорта у буџету
планирају се намјенска средства за
финансирање спорта.
Буџетом општине за 2009. годину
планирана су средства за спорт у износу од
350.000,00КМ.
Спортски клубови који су регистровани
на подручју наше општине финансираће се
сразмјерно:
• Оствареним приходима буџета
општине
• Резултатима које по стигну на
спортским такмичењима током ове
године
• Статусу клубова у по стојећим
Савезима Републике Српске током ове
године

Број 02-022-31/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број 6/05 и 4/08), Скупштина
општине Мркоњић Град на 5. сједници
одржаној, 03.04.2009. године, д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
културних активности на подручју
општине Мркоњић Град за 2009. годину
I УВОД
З а ко н ом о л о ка л н о ј с а м оу п р а в и
(Службени гласник Републике Српске број
101/04, 42/05 и 118/05 ) прописане су
надлежности општине у области културе и
односи се највећим дијелом само на обавезе
које су у оквиру интереса локалне заједнице и
у складу са њеним могућностима и
п о т р е б а м а , к а о и н а и з г р а д њ у,
реконструкцију и одржавање објеката
културе.

На основу планираних средстава из
буџета општине за финансирање спортских
Активности издвојиће се:
1. За спортске клубове 85%
Спортским клубовима расподјела планир.
Полази се од чињенице да култура има
средстава вршиће се на основу Приједлога
Одбора за развој спорта и физичке културе за врло значајно мјесто како у животу нашег
града тако и у цјелокупној друштвеној
сваку календарску годину,
популацији
и заједници.
2. За спортске терене и опрему 5%

03.04.2009.

Проблеми због којих се култура дуги низ
година налазила на маргинама друштвених
збивања дјелимично су отклоњени.
Реконструкцијом Дома културе створени су
значајни предуслови за развој културног и
друштвеног живота Мркоњић Града.
Обнова Дома културе који представља
центар културног и друштвеног живота
општине почела је прије десет година. У
периоду обнове, уређене су просторије
Агенције за привредни развој, библиотеке и
дио просторија за НВО сектор. У 2007. и
2008. години завршена је реконструкција
позоришне сале, галеријског простора и
спомен собе. Позоришна сала укључује
позорницу површине 150 м2, партер од
263м2, галерија од 90м2, са укупно 422
сједишта и најсавременијом расвјетом и
аудио опремом.
Узимајући у обзир све те околности,
поставља нам се задатак да максимално
укључимо све своје ресурсе како би смо
очували наш идентитет, традицију, баштину,
духовност и омогућили искорак са свјетским
кретањима у тој области. И поред свих
обавеза које општина има у области културе
главни носилац у очувању и вредновању
квалитетних културних садржаја, налазећи
претпостављамо, подршку већег дијела
грађанства, треба да буде ЈУ Културни центар
„Петар Кочић“.
Културу треба, у складу са финансијским
могућностима, верификовати на прави начин,
односно увидјети њено мјесто и улогу у
општедруштвеном животу.
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности предлаже Програм културних
активности за 2009. годину, којим утврђује
основне правце расподјеле средстава из
буџета општине предвиђених за културу.
II ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Полазећи од тренутног стања културе на
подручју Општине Мркоњић Град, Одјељење
за општу управу и друштвене дјелатности
предлаже да се током 2009. године уради
сљедеће:
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• Искористи простор позоришне сале,
побољша у прошири сарадња са
позориштима у Републици Српској, БиХ
и Републици Србији
• Формира Градски хор
• Подржати рад Дјечијег хора „Мали
принц“
• Подржати рад Градског позоришта
Мркоњић Град;
• Покрене иницијатива за штампање
градског листа (новина);
• Да ЈУ Културни центар „Петар Кочић“
оствари сарадњу, у области позоришне и
л и ко в н е кул ту р е , с а н а д л е ж н и м
и н с т и ту ц и ј а ма и ум ј е т н и ц и ма у
Републици Српској.
III
П Р О Г РА М С К И СА Д Р Ж А Ј И
КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности у сарадњи са Одбором за
културу, образовање и информисање ће да
координира и прати рад свих носиоца
културних активности, а који се финансирају
из буџета општине.
Програмска орјентација у култури за 2009.
годину треба бити усмјерена на:
• Праћење и подржавање културних
активности за основце и средњошколце,
са циљем подизања свијести о значају
културе у школском васпитању и
образовању.
• Праћење и подржавање традиционалних
манифестација које су од интереса и
значаја за цијелу локалну заједницу.
• Праћење и подржавање рада институција
и удружења која дјелују у области
културе.
• Организовање позоришних представа из
Републике Српске и окружења и
успо стављање сталне сарадње са
Народним позориштем Републике
Српске.
• Организовање изложби и других
садржаја адектватних за галеријски
простор.
У оквиру програмске орјентације треба
подржати сљедеће манифестације:
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• Традиционалне манифестације при
обиљежавању важнијих датума
• Свечана академија и друге манифестације
поводом Дана општине
• „Дјеца пјевају граду“
• „Дани гљива“

Предложени програм ће бити реализован у
зависности од остварења планираних
буџетских средстава за 2009. годину.

IV СТАЊЕ ОБЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
Након десет година обнове Дом културе је
у потпуности функционалан. Завршена је
реконструкција позоришне сале, спомен собе
и галеријског простора. Потребно је и
обезбједити средства за реконструкцију
кино-с а ле у складу с а капит а лним
инвестицијама како би објекат био што боље
искориштен.
V ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА
У буџету општине предвиђена су средства
за финансирање културе за текућу 2009.
годину у износу од 95.000 КМ.
Од укупно планираних средства из буџета
за финансирање активности из области
културе издвојиће се:
• За удружења и појединце из области
културе и за дио културних активности
школске омладине:
20%

Број 02-022-32/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 36.став 1. алинеја 19.
Статута општине Мркоњић-Град («Службени
гласник општине Мркоњић-Град», број: 6/05
и 4/08), и члана 19. Пословника Скупштине
општине Мркоњић-Град («Службени гласник
општине Мркоњић-Град», број: 8/05 и 5/08), а
на приједлог Комисије за избор и именовања,
Скупштина општине Мркоњић-Град на 5.
сједници одржаној дана 03.04.2009. године,
д о н и ј е л а ј е:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Одбора за
развој спорта и физичке културе

Начин расподјеле планираних средстава
вршиће се на основу приједлога Одбора за
културу, образовање и информисање, а на
основу приспјелих програма поменутих
актера.
• За традиционалне манифестације од
значаја за општину (које су раније
набројане), као и за позоришне представе
и слична дешавања:
80%

1. У Рјешењу о избору Одбора за развој
спорта и физичке културе број: 02-022-153/08
од 05.12.2008. године („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 7/08), умјесто
Попадић Радомира, за замјеника
предсједника Одбора за развој спорта и
физичке културе именује се одбoрник
Иличић Драго.

Дио традиционалних манифестација је већ
одржан, а за дио ће се сачинити посебан
програм у сарадњи са Одбором за културу,
образовање и информисање. Преузимање
позоришних предст ава зависиће од
репертоара на сцени Народног позоришта
Републике Српске у Бања Луци, као и
могућих гостовања позоришних представа из
Србије и Црне Горе.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Мркоњић-Град».

Број 02-022-39/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

03.04.2009.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19.
Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС», бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 36. став
1. алинеја 19. Статута општине Мекоњић
Град («Сл.гласник општине Мркоњић Град»
бр. 6/05 и 4/08) и члана 19. Пословника
Скупштине општине Мркоњић Град
(«Сл.гласник општине Мркоњић Град», бр.
8/05 и 5/08), а на приједлог Комисије за избор
и именовања, Скупштина општине Мркоњић
Град на 5. сједници одржаној дана 03.04.2009.
године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Одбора за
вјерска питања
1. У Рјешењу о избору Одбора за вјерска
питања, број: 02-022-147/08. од 05.12.2008.
године («Сл.гласник општине Мркоњић
Град» бр. 7/08), умје сто Комленић
Мирослава, за члана Одбора за вјерска
питања, именује се одборник Лазендић Ратко.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број 02-022-40/09.
Дана, 03.04.2009. године

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Одбора за
примјену Етичког кодекса
1. У Рјешењу о избору Одбора за примјену
Етичког кодекса број: 02-022-155/08 од
05.12.2008. године („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 7/08), умјесто
Попадић Радомира, за предсједника Одбора
за примјену Етичког кодекса, именује се
одбрник Иличић Драго.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Мркоњић-Град».

Број 02-022-41/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник РС“, број: 25/03)
и члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Герад“, број: 6/05 и 4/08), Скупштина
општине Мркоњић Град, на 5. сједници
одржаној дана 03.04.2009. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор чланова
школских одбора
На основу члана 30. став 1. алинеја 19.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 36.став 1. алинеја 19.
Статута општине Мркоњић-Град («Службени
гласник општине Мркоњић-Град», број: 6/05
и 4/08), и члана 19. Пословника Скупштине
општине Мркоњић-Град («Службени гласник
општине Мркоњић-Град», број: 8/05 и 5/08), а
на приједлог Комисије за избор и именовања,
Скупштина општине Мркоњић-Град на 5.
сједници одржаној дана 03.04.2009. године,
д о н и ј е л а ј е:

I У Комисију за избор чланова школских
одбора основних и средњих школа, именују
се:
1. Видачковић Живко, предсједник
Комисије,
2. Зељковић Славојка, члан,
3. Рајковић Слободан, члан,
4. Кежић Свето, члан,
5. Даниловић Мирјана, члан
II Задатак Комсије из тачке 1. овог рјешења
је да спроведе поступак избора по једног
члана у школске одборе основних и средњих
школа, укључујући прегледање приспјелих
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пријава на конкурс, разматрање пријава,
обављање интервјуа са свим кандидатима
који испуњавају опште и посебне услове
конкурса. и до стављање приједлога
кандидата Скупштини општине Мркоњић
Град.

укључени у процес ажурирања Програма
капиталних инвестиција.

III Комисија је дужна поступак избора из
тачке 2. овог рјешења спровести у складу са
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и Одлуком
С ку п ш т и н е о п ш т и н е о у т в р ђ и ва њ у
критеријума и расписивању конкурса за
избор чланова школских одбора.
IV Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-42/09.
Дана, 03.04.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 53. и 60. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 6/05 и 4/08) и на основу
Одлуке о начину и процедури ажурирања
Програма капиталних инве стиција
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број 9/05), Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о плану и динамици ажурирања
Програма
капиталних инвестиција 2010 - 2014.
године
I
Усваја се план и динамика ажурирања
Програма капиталних инвестиција (ПКИ) у
складу са Анексом I ове Одлуке.
II
План и динамика ажурирања ПКИ
обавезујућа је за све особе, организационе
јединици и све друге субјекте који су

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у «Службеном гласнику
Општине Мркоњић Град».

Број 01-4-2/09.
Дана, 01.04.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, с.р.

03.04.2009.
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АНЕКС I

План и динамика аж урирања Програма капиталних инвестиција (ПКИ) 2010. - 2014. године

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕРМИНИ

Одлука начелника о плану и динамици рада
Корекција и ажурирање обрасца за подношење
приједлога за инвестирање

Начелник

31.03. - 06.04.

Састанак координационог тима и евентуална измјена
критеријума за рангирање инвестиционих пројеката

Начелник
Координац. тим

31.03. - 06.04.

Медијска кампања
Обавјештавање грађана о ажурирању ПКИ
Објављивање рока за подношење нових пријава

Начелник
Секретар
координац. тима

31.03. - 06.04.

Дистрибуција приједлога за инвестирање
Поднесени приједлози се прикупљају, комплетирају
и анализирају
Одређују се финансијске потребе на основу
прикупљених приједлога за инвестирање

Начелник
Секретар
координац. тима

07.04. - 22.05.

Ангажовање постојеће пројекције прихода и
расхода као и слободних средстава у општинс. буџету
Одређивање слободних средстава предвиђених
за последњу годину наредног Програма
капиталних инвестиција

Начелник

Нови приједлози пројеката се дијеле по секторима
(групама)
Бодовање нових пројеката
Нови пројекти се укључују у постојећу листу
и рангирају према броју освојених бодова
Усвајање прелиминарне листе инвестиционих
пројеката за Програм капиталних инвестиција

Начелник
Координациони
тим

Од 22.05.
До 15.06.

Анализе потреба и могућности кредитирања
Одређивање основе за кориштење кредитних
средстава, висине тих средстава и извора
финансирања пројеката и саставу наредног Програма
Анализа могућности вањског финансирања
инвестиционих пројеката предложених за наредни
Програм
Одређивање висине неопходног властитог
удјела у инвестирању сваког пројекта

Начелник

Од 22.05.
До 15.06.

Одређивање листе пројеката за које би постојала
могућност партнерства између јавног и приват. сектора

Начелник

До 30.06.

Приједлог наредног Програма капиталних
инвестиција доставља Скупштини

Начелник

До 30.06.

Предсједник скупштине шаље наредни
Програм капиталних инвестиција релевантним
скупштинским комисијама и одборима како би
оне дале своје мишљење

Предсједник
Скупштине

До 15.07.

Писмено формулисане приједлоге Програма
комисије и одбори просљеђују Одбору за буџет и
финансије
Одбор за буџет дефинише коначне исправке и
мишљења о пројекту и доставља их начелнику
Разрађивање варијанте коначне верзије Програма

Скупштинске
комисије
Одбор за буџет и
финансије

До 01.08.

Начелник

До 31.08.

Скупштина општине доноси Одлуку о усвајању
новог Програма

Скупштина
општине

До 31.11.

До 15.06.

Начелник за
финансије
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број:101/04, 42/05 и 118/05), члана
53. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број: 6/05 и 4/08) а у вези Програма
кориштења средстава од накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у 2008.
години («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број: 9/07), Начелник
општине је дана 02.04.2009. године, д о н и о

Програмом кориштења средстава од накнаде
за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у 2008.
години.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава за финансирање
дијела зарада приправника

IV
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије, општине
Мркоњић Град.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

I
Одобрава се исплата средстава у укупном
износу од 12.444,48 КМ (40% бруто зараде
остварене у Републици Српској у 2007.
години), за финансирање зараде 3 (три)
приправника са завршеном ВСС, до стицања
услова за полагање приправничког испита,
сљедећим школама:
- ОШ « Петар Кочић » Мркоњић Град
(организациони код 0814058) у износу од
4.148,16 КМ,
- ОШ « Иван Горан Ковачић »
Мркоњић Град (организациони код 0814059)
у износу од
4.148,16 КМ,
- « Гимназија » Мркоњић Град
(организациони код 0815021) у износу од
4.148,16 КМ.
II
Средства из претходне тачке исплаћиваће
се мјесечно у износу од 345,68 КМ, на
јединствени рачун трезора број: 551-00100016050-88, у периоду од 01.01. - 31.12.2009.
године,
III
Средства за финансирање дијела зараде
приправника са ВСС исплатиће се из
подстицајних некредитних средстава за
запошљавање приправника, предвиђених

Број 01/532-45/09.
Дана, 02.04.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, с.р.

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град(« Службени гласник општине
Мркоњић Град» број:6/05 и 4/08 ) и члана 10.
Одлуке о извршењу буџета општине
Мркоњић Град(« Службени гласник општине
Мркоњић Град» број:8/08) Начелник
општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава
1.Одобрава се реалокација средстава
(пот рошачка јединица 00670140), у
износу15.000 КМ са позиције 612000-порези
и доприноси на остала лична примања,
Скупштини општине (потрошачка јединица
00670110), за исплату недостајућег дијела
пореза и доприноса на одборничке накнаде и
накнаде чланова комисија у периоду
фебруар-март 2009. године.
2.Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се:
-са Одјељења за привреду и финансије
(потрошачка јединица 00670140), са позиције
612000- порези и доприноси на остала лична
примања...........15.000 КМ
-на Скупштину општине (потрошачка

03.04.2009.
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јединица 00670110), на позицију 612000 порези и доприноси на остала лична
примања...........................15.000 КМ.
3. За реализацију Рјешења задужује се
Одјељење за привреду и финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено у («
С л у ж б е н о м гл а с н и к у о п ш т и н е
Мркоњић Град»).

Број 01/400-13/09.
Дана, 09.03.2009. године

3.За реализацију овога Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
4.Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено
у («
Службеном гласнику општине Мркоњић
Град»).

Број 01-400-14/09.
Дана, 31.03.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, с.р.

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град(« Службени гласник општине
Мркоњић Град» број:6/05 и 4/08 ) и члана 10.
Одлуке о извршењу буџета општине
Мркоњић Град (« Службени гласник општине
Мркоњић Град» број:8/08) Начелник
општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава
(потрошачка јединица 00670140), у износу
21.000 КМ са позиције 611200-накнаде
трошкова запослених на исту потрошачку
јединицу за исплату бруто плата за трећи
мјесец 2009. године.
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се:
-са Одјељења за привреду и финансије
(потрошачка јединица 00670140), са позиције
611200- накнаде трошкова
запослених.......................................21.000 КМ
-на Одјељење за привреду и финансије
(потрошачка јединица 00670140), на
позицију 611110- нето плате
запослених.......................................12.500 КМ
и
-на Одјељење за привреду и финансије
(потрошачка јединица 00670140), на
позицију 611100- порези и доприноси на
плату.................................................8.500 КМ.

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град» број: 6/2005 и 4/08) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
o одобравању исплате средстава
1. Са Буџетске резерве-потрошачка
јединица-00670122, одобрава се
исплата средстава у износу од 936,00
КМ у сврху објављивања јавног огласа
за подношење пријава за додјелу
донације- помоћи у грађевинском
материјалу за изградњу и санацију
стамбених јединица на простору ½ + ¼
стране.
2. Исплата одобрених средстава извршиће
се на жиро рачун: 5710100000034014
код Комерцијалне банке АД Б. Лука,
ЈИБ:4401702350009.
3. За извршење овог закључка задужује се
Начелник одјељења за привреду и
финансије.

Број 01-158/09.
Дана, 06.03.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, с.р.
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Након сравњивања изворног текста Одлуке
о додјели Повеље почаснг грађанина
Општине Мркоњић Град, број: 02-022-167/08.
од 26. 12. 2008. године, са објављеним
текстом исте Одлуке у „Сл. гласнику општине
М р ко њ и ћ Гр а д “ б р о ј : 8 / 0 8 . , С л у ж б а
з а ј ед н и ч к и х п о с л о ва С ку п ш т и н е и
Начелника општине Мркоњић Град, утврдила
је да се не слаже са изворником, у наслову и
члану 1., и на основу овлашћења из члана 156.
Пословника Скупштине општине Мркоњић
Град («Службени гласник општине Мркоњић
Град, број: 8/05 и 5/08), даје се
ИСПРАВКА
Одлуке о додјели Повеље почасно
грађанина Општине Мркоњић Град
У Одлуци о додјели Повеље почасног
грађанина Општине Мркоњић Град („Сл.
гласник општине Мркоњић Град“ број:8/08),
у наслову и члану 1., умјесто ријечи
„заслужног“, треба да стоји ријеч „почасног“.

Број 02-022-167/08
Дана, 03.03.2009. године

СЕКРЕТАР СО
Слободан Рајковић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГУСТОВАРА
- Збор грађана МЗ Густовара Број: 04-016-4/09
Дана, 20.03.2009. године
На основу члана 108. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
81. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град» број: 6/05. и 4/08), Збор грађана Мјесне
заједнице Густовара на сједници одржаној
дана 01.03.2009. године, донио је:

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору чланова
Савјета Мјесне заједнице Густовара
I
У Одлуци о избору Савјета Мјесне
заједнице Густовара број: 04-111-2/08 од
16.03.2008. године, умјесто досадашњих
чланова Савјета Мјесне заједнице Густовара,
Рољић Живка и Галић Гордане именују се
нови чланови Савјета Мјесне заједнице
Густовара, Шарац (Мирка) Мирко и Грчић
(Остоје) Драган из Густоваре.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број: 04-016-4/09
Дана, 20.03.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА МЗ
Недељко Комленић

