Број: 3/09, 15.05.2009. године, језик српског народа

На основу чална 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/05, 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 6.
сједници одржаној дана 15.05. 2009. године,
донијела је
ПРОГРАМ
Кориштења средстава од накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у 2009.
години
УВОД
Овим Програмом одређује се начин
кориштења средстава, која су остварена по
основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије („Сл. гласник Републике
Српске“, број 85/03).
Овим Законом одређен је карактер и намјена
остварених средстава по основу кориштења
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије.
Остварена средства, у складу са наведеним
законом представљају приход општине и
користе се намјенски за:
- истраживање и изградњу
алтернативних привредних
капацитета, а најмање 70% од укупних
средстава која се уплате по овом
основу;
- изградњу примарних
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инфраструктурних објеката,
- контролу заштите животне средине.
Планом буџета општине Мркоњић Град за
2009. годину предвиђена су средства у износу
1.000.000 КМ као приход по основу
потопљеног земљишта чији карактер и
намјена расподјеле је одређена Законом о
накнадама за кориштење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије.
Циљ овог Програма је унапређење укупног
пословног амбијента и квалитета живота
становништва општине Мркоњић Град.
1. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА
1.1. План прихода
Укупно планиран приход од накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије је 1.000.000
КМ
1.2. План расхода
Средства остварена од накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху
производње елект ричне енергије
распоређују се на сљедећи начин:
- истраживање и изградњу
алтернативних привредних
капацитета....................... 700.000КМ,
- и з г р а д њ у п р и м а р н и х
и н ф р а с т ру кту р н и х о б ј е кат а и
контролу заштите животне средине
.......................................... 300.000КМ.
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1.2.1. Истраживање и изградња
алтернативних привредних капацитета
Програмом се предвиђају средства за
истраживање и изградњу алтернативних
привредних капацитета, а у складу са планом
и програмом развоја општине, односно
подршка развојним пројектима малих и
средњих предузећа, предузетника,
пољопривредне производње, а распоређују се
на сљедећи начин:
1. Средства за подстицај развоја МСП и
предузетника …................ 540.000КМ
2. Средства за подстицај развоја
пољопривреде ………….. 130.000КМ
3. С р е д с т в а з а з а п о ш љ а в а њ е
приправника са ВСС и
ВШС.................................... 30.000КМ

производње, предвиђена овим
Програмом, уколико не буду пласирана до
31.12.2009. године, због недовољног
интересовања правних и физичких лица, од
01.01.2010. године, представљаће редовна
средства буџета Општине.
Такође, предвиђено je да се средства по
компонентама прераспоређују из једне
компоненте у другу, у зависности од
пристиглих захтјева и интересовања правних
и физичких лица.
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у Службеном
гласнику општине Мркоњић Град.

Поступак за подношење захтјева, услови
одобравања и додјелe средстава и друге
појединости, биће прецизирани
подстицајним програмима за развој малих и
средњих, предузетника и пољопривреде на
подручју општине Мркоњић Град.
1.2.2.
Изградња примарних
инфраструктурних објеката и
заштита животне средине
Средства у укупном износу од 300.000КМ
биће утрошена за изградњу примарне
инфраструктуре (водоводи, канализација,
локални путеви и сл.), кoja je у функцији
привредног развоја и за контролу заштите
животне средине (екологија).
Ова средства биће утрошена на основу
израђених програма из предметних области
и н в е с т и р а њ а ( п р о г р а м и ком у н а л н е
инфраструктуре, програми за локалне путеве,
програми из екологије и др).
2. НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Но сиоци провођења Програма су
Одјељење за привреду и финансије ,
Одјељење за изградњу града и управљање
имовином и Агенција за привредни развој
општине Мркоњић Град.
3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Средства за подстицај развоја малих,
средњих предузећа и предузетништва и
средства за подстицај развоја пољопривредне
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ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу чална 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/05, 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 6.
сједници одржаној дана 15.05. 2009. године,
донијела је
ПРОГРАМ
за подстицај развоја малих и средњих
предузећа и предузетништва у 2009.
години

1) У В О Д
Успјех сваке локалне заједнице зависи од
њене спо собно сти да се прилагоди
промјенама у окружењу.
Свједоци смо
чињенице да глобална економска криза, као
планетарни процес, све више захвата и наше
подручје. Први негативни ефекти свјетске
е ко н ом с ке к р и з е о с ј е т и л и су с е у
финансијском сектору, а исти су се веома брзо
рефлектовали и на реални сектор. У том
смислу, сектор малих и средњих предузећа (у
даљем тексту: МСП) и предузетништва, као
веома значајан фактор локалног економског
развоја, све више бива угрожен, првенствено
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јер банке у значајној мјери пооштравају
услове кредитирања њихових развојних
пројеката. Каматна стопа је повећана за око
30-40% у односу на исту из предходне године.
Изузетак овоме су кредитне линије
Инвестиционо развојне банке Републике
Српске (у даљем тексту: ИРБ РС) које имају
знатно повољније каматне стопе (од 4,6% до
5,4%), као и остале услове кредитирања
(износи кредита, период отплате и друго).
Локална заједница, адаптирајући се
наступајућим глобалним процесима, треба
да има значајну улогу у побољшању укупног
пословног окружења. Управо је намјера да се
кроз Програм подстицаја развоја МСП и
предузетништва у 2009. години (у даљем
тексту: Програм) обезбједе повољнији
услови кредитирања, као и директна
финансијска подршка развојним пројектима
МСП и предузетника.

2) ЦИЉЕВИ И КОРИСНИЦИ
Општи циљ Програма је унапређење
амбијента за пословање МСП и
предузетника, кроз реализацију сљедећих
специфичних циљева:
- повећање укупног броја МСП и
предузетника;
- развој по стојећих МСП и
предузетника;
- привлачење нових инвестиција;
- повећање конкурентности МСП и
предузетника;
- промоција МСП и предузетника;
- задржавање или повећање броја
запослених.
Директни корисници средстава по основу
овог Програма су постојећа правна и физичка
лица, као и новоформирани пословни
субјекти.

3) КОМПОНЕНТЕ ПРОГРАМА
И ИЗВОР СРЕДСТАВА
Укупна средства за реализацију Програма
износе 540.000 КМ, а биће распоређена на
сљедећи начин:
Компонента 1. Кредитна подршка за МСП и
предузетнике................................. 100.000КМ
Компонента 2. Суфинансирање активности
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МСП и предузетника................... 390.000КМ
Компонента 3. Олакшице за унапређење
пословања субјеката на подручју општине
Мркоњић Град ................................ 50.000КМ
План утрошка средстава није коначан и
могућа је прерасподјела средстава из једне
компоненте у другу, у складу са потребама
које се буду указивале.
Одлуку о прерасподјели средстава доноси
Комисија СО-е, задужена за имплементацију
П р о г р а м а , а н а о с н о ву и с к а з а н о г
интересовања подносиоца захтјева.
Извори средстава за реализацију Програма су
средства буџета општине Мркоњић Град за
2009.годину.

4)

МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА

4.1. Кредитне активности за МСП
и предузетнике
Уводне напомене
Кредитне активности за МСП и предузетнике
подразумијевају субвенционисање каматних
стопа за кредите одобрене од стране
пословних банака, пословним субјектима са
подручја општине Мркоњић Град у
2009.години.
Укупна средства за ове намјене износе
100.000КМ.
Право на субвенционисање каматних
стопа
Право на кориштење субвенција имају
пословни субјекти, односно самостални
предузетници и правна лица са подручја
општине Мркоњић Град, који користе
кредитна средства из кредитних линија
пословних банака, изузев кредитних линија
ИРБ РС.
Пословни субјекти имају право на субвенцију
каматних стопа у износу од 4%, у периоду
отплате кредита, а максимално до 60 мјесеци,
као и за вријеме трајања grace-периода у
најдужем трајању до 12 мјесеци.
Намјена кориштења средстава
Овај вид субвенција
одобраваће се за
субвенционисање каматних стопа кредита
намјенски утрошених за:
1. Проширење постојећих и изградњу
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нових производних капацитета;
2. Куповину машина, опреме и других
средстава за рад;
3. Н а б а в ку о б рт н и х с р ед с т а ва максима лно 30% одобрених
кредитних средстава (из набавке
обртних средстава изузимају се
по словни субјекти из области
трговине и угоститељства).
Услови за одобравање субвенција
Потенцијални корисници субвенција треба да
испуњавају сљедеће опште услове:
1. да пословну дјелатност обављају на
подручју општине Мркоњић Град;
2. да прихватају обавезу да у периоду
кориштења субвенције каматних
стопа не смањују број запослених
радника,
3. да је износ кредита по основу којег се
врши субвенција најмање 20.000, а
максимално 200.000КМ.
Сва остала међусобна права и обавезе,
давалац и корисник средстава регулисаће
уговором о кориштењу ових подстицајних
средстава.

4.2. Суфинансирање активности
МСП и предузетника
Средства из ове компоненте намијењена су
суфинансирању активности пословних
субјеката.
За ове намјене издваја се 390.000 КМ
бесповратних средстава.
Ова компонента Програма биће спроводена
кроз сљедеће пројекте:
4.2.1. Подршка преквалификацији
незапослених лица.......15.000КМ
4.2.2. П о д р ш к а п р о ј е к т и м а
запошљавања незапослених
лица............................. 355.000КМ
4.2.3. П р о м о ц и ј а М С П и
предузетника................20.000КМ
Кориштење подстицаја по основу једног од
наведених пројеката ове компоненте,
искључује могућност кориштења подстицаја
по основу преостале двије.
4.2.1. Подршка преквалификацији
незапослених лица
Пројектом су планирана средства за обуку и
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преквалификацију незапослених лица, а
према захтјевима послодаваца, односно
привредних субјеката који планирају да их
запосле.
Средства ће бити одобравана на бази
суфинансирања активности заједно са
привредним субјектима који искажу интерес
за њихово кориштење и представљају
бесповратна средства.
За ове намјене општина Мркоњић Град
издваја 15.000 КМ.
Ова средства биће одобравана према
захтјевима пословних субјеката.
Право на кориштење ових средстава имају
привредни субјекти који:
- имају регистровану дјелатност на
подручју општине Мркоњић Град;
- и м а ј у р е г и с т р о ва н е п о с л о в н е
јединице на подручју општине
Мркоњић Град;
- планирају да региструју дјелатност
или пословну јединицу на подручју
општине Мркоњић Град;
- планирају да кроз програм дообуке
или преквалификације запо сле
најмање 3 незапослена лица;
Сва остала међусобна права и обавезе,
давалац и корисник средстава регулисаће
уговором о кориштењу ових подстицајних
средстава.
4.2.2. Подршка пројектима запошљавања
незапослених лица
Овим пројектом планирана је директна
подршка послодавцима за запошљавање
незапослених лица са подручја општине
Мркоњић Град.
За ове намјене издваја се 355.000КМ.
И з н о с п од с т и ц а ј н и х с р е д с т а в а п о
новозапосленом раднику је:
- 2.500КМ за лица са ВСС и ВШС,
- 2.000КМ за остала незапослена лица.
Право на кориштење ових средстава
остварују сви послодавци који:
- обављају пословну дјелатност на
подручју општине Мркоњић Град и у
посљедњих 12 мјесеци нису смањивали
број радника.
Послодавци су дужни да:
- и з в р ш е з ап о ш љ авањ е н ајмањ е 3
незапослена лица.
- запошљавају незапослена лица са
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подручја општине Мркоњић Град, а која се
налазе најмање 30 дана пријевљени на
евиденцији Завода за запошљавање
Републике Српске,
- са новозапосленим радницима закључе
уговор о раду на неодређено вријеме и
- у наредних 36 мјесеци не смањују укупан
број запослених радника, односно број
радника прије подношења захтјева за
додјелу средстава увећан за број
новопримљених радника.
П р в и д и о с р ед с т а ва з а п од с т и ц а ј
запошљавања, одобрена потенцијалним
корисницима у износу до 50% биће
исплаћена одмах по потписивању уговора о
кориштењу средстава, а преостали дио након
6 мјесеци.
Сва остала међусобна права и обавезе,
давалац и корисник средстава регулисаће
уговором о кориштењу ових подстицајних
средстава.
4.2.3. Промоција МСП и предузетника
Овим пројектом
предвиђено је
суфинансирање учешћа МСП на сајмовима и
изложбама у 2009. години, а с циљем
промоције производа, по словног
повезивања, упознавања нових трендова у
производњи, захтјева тржита и повећања
њихове укупне конкурентности на тржишту.
За ове намјене издваја се 20.000 КМ.
Пројектом су планирана средства за учешће
на домаћим и иностраним сајмовима, према
захтјевима привредних субјеката, а на име
трошкова за закуп изложбеног простора,
трошкове превоза и израду промотивног
материјала.
Бесповратна средства за привредне субјекте
износе 50% од износа трошкова наступа на
сајмовима или изложбама, а максимално
3.000КМ.
Услови за додјелу средстава
По словни субјекти имају право на
кориштење ових средстава под сљедећим
општим условима:
- да су регистровани на подручју општине
Мркоњић Град,
- да се баве производном дјелатношћу;
- имају позитиван пословни резултат у
посљедње три године.
Предност ће имати пословни субјекти који
планирају организован наступ на сајму.
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4.3. Олакшице за унапређење
пословања субјеката на подручју
општине Мркоњић Град
Опис активности
За ове намјене издваја се 50.000КМ.
Основни циљ пројекта је стварање бољег
пословног амбијента и повећање броја
пословних субјеката и новозапослених
радника у њима, одно сно креирање
повољније пословне климе за привлачење
нових пословних инвестиција. Пројектом се
предвиђа ре фундирање општинских
комуналних такси за новорегистроване
пословне субјекте и суфинасирање свих
накнада за реализацију пословних
и н в е с т и ц и ј а ( и з г р а д њ а п р о с то р н и х
капацитета) које су у директној вези са
от ва р а њ е м н о в и х р а д н и х м ј е с т а и
рефундирањем дијела средстава уплаћених
по основу доприноса за здравствено
осигурање.
Право на олакшице
Право на остваривање олакшица имају
постојећа предузећа и предузетници (који
планирају реализацију нових инвестиција и
отварање нових радних мје ста) и
новоформирана предузећа и предузетници
регистровани на подручју општине Мркоњић
Град.
Предузећа и предузетничке дјелатности могу
остварити олакшице уколико у периоду од
годину прије подношења захтјева за
остваривање права на олакшице нису
смањивали број запослених радника.
Предузећа и предузетници имају право на
сљедећи облик повластица:
1. Рефундирање општинских
административних и комуналних такси;
2. Суфинансирање свих накнада везаних за
реализацију инвестиције изградње
пословних објеката, који су у функцији
нових запошљавања;
3. Суфинансирање послодаваца средствима
у износу од 50% од укупних давања која
се издвајају за здравствено осигурање
запослених и то у периоду од једне
године, од дана пријема радника.
Начин остваривања права на олакшице
4.3.1. Рефундирање општинске комуналне
таксе
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У циљу подршке оснивању нових пословних
субјеката, субјекти у процесу регистрације
с в о ј е п о с л о в н е д ј е л ат н о с т и , б и ћ е
стимулисани повратом износа уплаћене
општинске комуналне таксе од стране
општине Мркоњић Град, у корист њиховог
жиро-рачуна..
Ове олакшице не укуључују лица која
региструју пословне дјелатности из области
трговине и угоститељства.
Лица која користе овај вид олакшица, а по
о снову регистрације једне по словне
дјелатности, немају право на овај вид
олакшица у наредних три године.
4.3.2. Суфинансирање свих накнада
везаних за реализацију инвестиције
изградње пословних објеката
Право на овај вид олакшица имају правна и
физичка лица, која реализаују пословне
инвестиције везане за изградњу нових
просторних капацитета на подручју општине
Мркоњић Град и планирају непосредно
отварање нових радних мјеста.
Накнаде из ове тачке подразумијевају сва
плаћања у корист буџета везана за добијање
урбанистичке сагласности и одобрења за
изградњу (грађевинска дозвола), односно
електро-енергетске саглсаности, комуналне
с а гл а с н о с т и , т е л е ком у н и к а ц и о н е
сагласности, противпожарне сагласности,
пољопривредне сагласности, сагласности од
ЈП „Путеви РС“ и еколошке дозволе, као и
наканада за уређење грађевинског земљишта
и накнаде за погодност земљишта.
Омјер суфинансирања зависи од броја радних
мјеста која ће се отворити реализацијом
инвестиције и износи:
- 25% за запошљавање од 10 до 20 радника,
- 50% за запошљавање од 20 до 50 радника,
- 75% за запошљавање преко 50 радника.
Средства по основу овог вида подстицаја
биће рефундирана на жиро-рачун корисника,
a након извршеног запошљавања нових
радника.
Сва међусобна права и обавезе даваоца и
корисника средстава, биће регулисана
посебним уговором.

суфинансирање трошкова за издвајање за
здравствено осигурање у износу до 50%
трошкова, за новопримљене раднике у
периоду од 12 мјесеци.
Право на кориштење ових средстава имају
субјекти који реализују нову инвестицију и
њоме запошљавају најмање пет
незапослених лица.
Ова накнада ће се корисницима исплаћивати
ретроактивно сваког мје сеца, након
приложене рекапитулације и уплатнице о
извршеној уплати доприноса.
Ова средства неће бити одобравана
субјектима која врше пријем нових радника,
након отпуштања постојећих, запослених
радника.
Пословни субјекат, корисник ових средстава,
уколико откаже уговор о раду са радником
или радницима за које користи средства и
прими нове раднике има право на наставак
кориштења ових средстава, у кумулативном
периоду до 12 мјесеци.
Средства се уплаћују на жиро-рачун
корисника ових повластица.
Сва међусобна права и обавезе даваоца и
корисника средстава, биће регулисана
посебним уговором.

4.3.3. Рефундирање дијела средстава за
доприносе по основу здравственог
осигурања
Овај вид повластица представља право на
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) Н О С И О Ц И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
П Р О Г РА М А И Н АЧ И Н
ОДОБРАВАЊА СРЕДСТАВА

5.1. Носиоци имплементације Програма
Носилац имплементације Програма је
Комисија СО-е за имплементацију Програма,
Одјељење за привреду и финансије и
Агенција за привредни развој Општине
Мркоњић Град.
Оцјену и избор врши Комисија коју формира
СО Мркоњић Град, а која броји 5 чланова, и
то:
- 2 члана из реда одборника СО-е Мркоњић
Град,
- 1 члан - представника Административне
службе општине Мркоњић Град,
- 1 члан - представник Агенције,
- 1 ч л а н - п р е д с т а в н и к уд р у ж е њ а
привредника.

15.05.2009.
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5.2. Начин имплементације Програма
Имплементатори Програма, дужни су да
исти имплементирају савјесно, ефикасно и
без одуговлачења и беспотребних процедура.
Програм ће се реализовати у складу са
следећом процедуром:
- објављивање јавног позива,
- подношење захтјева у Агенцији за
привредни развој,
- пријем и евидентирање захтијева,
- доношење одлуке о захтијеву од стране
Комисије за имплементацију Програма,
- потписивање Уговора о додјели
средстава o правима и обавезама између
даваоцa средстава и корисникa средстава
(изузев корисника субвенција по основу
поврата општинских комуналних и
административних такси);
- реализација средстава од стране
Агенције, односно општине Мркоњић
Град;
- мониторинг и извјештавање од стране
учесника у имплементацији Програма.
Након пријема и комплетирања захтјева за
од о б р а ва њ е суб ве н ц и ј е и л и г р а н т а
имплементатори Програма су дужни да у
року до 7 дана организују радну сједницу
Комисије, а иста је дужна да донесе одлуку о
прихватљивости или неприхватљивости
захтјева, односно о одлагању истог у циљу
допуне документације или прибављања
додатних информација.
Након тога, у року од три дана подносиоци
захтјева биће обавијештени о одлуци
Комисије, а Одјељење за привреду и
финансије општине Мркоњић Град након
стицања услова за исплату
субвенције,
односно гранта, ће извршити исплату истих.

6) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у Службеном
гласнику општине Мркоњић Град.

Број 02-022-49/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу чална 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/05, 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 6.
сједници одржаној дана 15.05. 2009. године,
донијела је
ПРОГРАМ
за подстицај развоја пољопривреде у
2009. години

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Подручје општине Мркоњић Град, чија је
површина 68.455 хектара, има повољне
агроклиматске услове за развој
пољопривредне производње, а нарочито
сточарске производње и биљне производње у
контролисаним условима. Од укупне
површине, пољопривредно земљиште
заузима 54%.
У регистру пољопривредних газдинстава у
Агенцији за посредничке, информатичке и
финансијске услуге а.д. Бања Лука, испостава
Мркоњић Град, уписано је 964 индивидуална
пољопривредна произвођача, од чега је њих
14 поред овог, регистровано и у Одјељењу за
привреду и финансије општине Мркоњић
Град.
Ув и д ј е в ш и з н ач а ј п о љ о п р и в р е д н e
производње, општина Мркоњић Град у
посљедње вријеме издваја значајна средства
за подстицај њеног развоја. У том смислу, у
досадашњем периоду, путем повољних
к р ед и т н и х с р ед с т а ва п л а с и р а н о ј е
1.807.500.00 КМ за око 300 пољопривредних
произвођача.
Поред кредитних средстава, општина
Мркоњић Град реализовала је сљедеће
подстицајне активности: средства за два
корисника за покретање прерађивачких
капацитета за пољопривредне производе
(10.000КМ),
20.000КМ за формирање
земљорадничке задруге, преко 50.000КМ за
набавку лактофриза и друго.
У том смислу, пољопривредна производња је,
у стратегији општине Мркоњић Град за
период од 2007-2012.годинa, дефинисана као
један од ст ратешких циљева чијем
испуњавању ће се тежити у будућем времену.
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П р о г р а м ом з а п од с т и ц а ј р а з в о ј а
пољопривреде у 2009.години (у даљем
тексту: Програм) настоје се реализовати
програми и пројекти који ће допринијети
остварењу зацртaних стратешких циљева
општине Мркоњић Град, а везаних за област
пољопривредне производње.

Овај циљ ће се постићи кроз активности
субвенционисања каматних стопа за кредите
одобрене у 2009.години.
Активности субвенционисања каматних
стопа за пољопривредне кредите реализоваће
се кроз два пројекта:
- Субвенционисање кредитних линија
ИРБ РС ......................................30.000КМ,
- Субвенционисање кредитних линија
пословних банака......................50.000КМ.

2. КОМПОНЕНТЕ ПРОГРАМА И
ИЗВОР СРЕДСТАВА
Укупна средства за реализацију Програма
износе 130.000КМ, а биће распоређена
кроз двије компоненте:
2.1. Кредитнa подршка пољопривредној
производњи....................................80.000КМ
2.2. Програм суфинансирања активности
пољопривредих произвођача.....50.000КМ
Извор средстава за реализацију Програма је
буџет општине Мркоњић Град за 2009.годину.

3.
МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
3.1. Кредитна подршка
пољопривредној производњи
Циљ кредитне подршке и расподјела
средстава
Финансијска тржишта, како глобална, тако и
Републике Српске захватили су поремећаји
који се очитују и знатном повећању каматних
стопа пословних банака на актуелне кредитне
линије, намијењене кредитирању
пољопривредне производње. Истина,
изузетак ових појава су кредитне линије
Инвестиционо развојне банке Републике
Српске (у даљем тексту: ИРБ РС) за развој
пољопривреде, чија каматна стопа се креће у
опсегу од 5,1% до 5,9%, са веома повољним
осталим условима кредитирања (износи
кредитних средстава, период отплате и тако
даље).
Циљ кредитне подршке пољопривредним
произвођачима општине Мркоњић Град је
ублажавање негативних посљедица повећања
каматних стопа кредитних линија пословних
банака, као и додатнo смањивање каматних
стопа кредитних линија ИРБ РС.

Корисници средстава
Корисници средстава су пољопривредни
произвођачи са подручја општине Мркоњић
Град из сљедеће три категорије:
1. и н д и в и д уа л н и п о љ о п р и в р ед н и
произвођачи,
2. р е г и с т р о в а н и п о љ о п р и в р е д н и
произвођачи,
3. пољопривредне задруге.
Намјена кориштења средстава
Средства намијењена за субвенционисање
каматних стопа биће утрошена за субвенције
каматних стопа кредита одобрених од стране
кредитора, а која су утрошена у сљедеће
сврхе:
1. Набавка основног стада,
2. Набавка опреме,
3. Н а б а в к а п о љ о п р и в р е д н е
механизације.
Услови кориштења субвенција
Субвенције каматних стопа биће одобраване
за кредите са износом од 10.000КМ до
150.000КМ, у периоду трајања кредита до 60
мјесеци, укључујући grace период до 6
мјесеци, а на сљедећи начин:
Субвенције каматних стопа за
кредитне линије ИРБ РС износе 2%,
а у случају када се ради о кредитима
чији је износ преко 100.000КМ,
који су у цјелости утрошени за
набавку основног стада или опреме
за прерађивачке капацитета за
пољопривредне производе, каматна
стопа ће бити субвенционисана у
потпуности.
Субвенција каматних стопа за
кредитне линије пословних банака
износи 4%.
Остала права и обавезе корисника средстава

15.05.2009.

ове врсте подстицаја биће регулисана
појединачним уговорима.

3.2.

Програм суфинансирања
активности
пољопривредих произвођача

Уводне напомене
П р о г р а м ом п од р ш ке п о љ о п р и в р ед и
намјерава се остварити генерални циљ
препознатљив из самог назива програма развој пољопривредне производње, односно
директна подршка пројектима који ће дати
доприно с повећању физичког обима
производње, интензивирању и унапређењу
пољопривредне производње.
За реализацију ове компоненте Програма
обезбјеђена су буџетска средства у износу од
50.000КМ.
Корисници средстава
Ко р и с н и ц и с р е д с т а в а м о г у б и т и
пољопривредни произвођачи са подручја
општине Мркоњић Град из категорија:
1. Индивидуални пољопривредни
произвођачи,
2. Р е г и с т р о в а н и п о љ о п р и в р е д н и
произвођачи,
3. Пољопривредне задруге.
Начин расподјеле средстава
Средства по о снову Програма
суфинансирања активности
п о љ о п р и в р ед н и х п р о и з в о ђ ач а б и ћ е
распоређена на сљедећи начин:
- Подршка подизању нових воћних
засада..........................................20.000КМ
- Подршка покретању прерађивачких
капацитета..................................30.000КМ
3.2.1 Подршка подизању нових воћних
засада
Циљ ове активности је подстицање развоја
воћарске производње на подручју општине
Мркоњић Град кроз пружање директне
подршке за подизање нових воћних засада
јабуке, крушке, шљиве, лијеске, ораха, јагоде,
малине и купине и других воћних врста.
Право на овај вид подстицаја имају
индивидуални пољопривредни произвоћачи
уписани у регистар пољопривредних
г а зд и н с т а ва ( А П И Ф ) , р е г и с т р о ва н и
пољопривредни произвођачи и
пољопривредне задруге, који врше подизање
нових засада воћа.
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Остали услови и начин реализације овог
пројекта, у смислу дефинисања посебних
услова (минимална садна површина,
минималан број воћних садница, критерији
за одабир коисника и тако даље) биће
прецизирани пројектним акционим планом.
3.2.2. П о д р ш к а п о к р е т а њ у
прерађивачких капацитета
У циљу што ефикаснијег коришћења
природних ресурса и обезбјеђења пласмана
за примарне пољопривредне производе,
пољопривредних произвођача општине
Мркоњић Град, намјера је да се кроз овај вид
подршке директним мјерама у виду
финанијско-едукативно-техничке помоћи,
подстакне покретање мини прерађивачких
погона за примарне пољопривредне
производе. Обзиром на наведену сировинску
основу, приоритетни задаци су подршка
покретању производних погона из области
прераде млијека и млијечних производа,
сушење воћа, поврћа, екобиља и гљива,
производње домаће ракије и млинске
индустрије (брашно од хељде, ражи, домаћег
кукуруза, пшенице, јечма и др).
Износ средстава по једном прерађивачком
капацитету је 10.000КМ.
-Критерији за додјелу средстава
Средства из овог програма могу бити
утрошена за набавку опреме која буде
саставни дио пројекта, а који се односи на:
o мљекарска индустрија - мини
п р е р а ђ и вач к и п о го н и з а
прераду млијека у млијечне
производе (сир, кајмак и др.);
o прерада воћа и поврћа –
произвођачки погони који ће
производити домаће производе
од воћа и поврћа (џемови,
пекмези, сокови, салате,
домаћа ракија и др.);
o сушаре и хладњаче – за
п от р е бе с к л а д и ш т е њ а и
сушења воћа, поврћа, гљива и
еко-биља,
o прерада житарица – мини
погони за производњу
различитих врста брашна и
зрнасто-прашкастих производа
од домаћих житарица,
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карактеристичних за наш
м и к р ол о ка л и т е т ( п ш е н и ц а ,
домаћи кукуруз, хељда, раж, овас
и др.).
Ова средства не могу бити кориштена у
следеће сврхе:
o куповина земљишта,
o изградња нових објеката,
o доградња постојећих објеката,
o куповина доставних возила,
o набавку обртних средстава,
o финансирање текућих обавеза
(плате, порези, кредитни
ануитети и др.)
За наведене ставке из компоненте која не
може бити предмет финансирања,
п о т е н ц и ј а л н и ко р и с н и к ј е д у ж а н
обезбиједити средства из других извора.

4.

Н
О
С
И
О
Ц
И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
П Р О Г РА М А И Н АЧ И Н
ОДОБРАВАЊА СРЕДСТАВА

4.1. Носиоци имплементације Програма
Носиоци имплементације
Програма су
Комисија СО-е за имплементацију Програма,
Одјељење за привреду и финансије
и
Агенција за привредни развој Општине
Мркоњић Град.
Оцјену и избор захтјева за додјелу
подстицајних средстава врши Комисија коју
формира СО Мркоњић Град, а броји 5
чланова, и то:
- 2 члана из реда одборника СО-е Мркоњић
Град,
- 1 члан - представника Административне
службе општине Мркоњић Град,
- 1 члан - представник Агенције за
привредни развој и
- 1 члан - представник
удружења
пољопривредних произвођача.
4.2.
Начин имплементације Програма
Имплементатори Програма, дужни су да
исти имплементирају савјесно, ефикасно и
без одуговлачења и беспотребних процедура.
Програм ће се реализовати у складу са
следећом процедуром:
- објављивање јавног позива у средствима
јавног информисања,
- подношење захтјева у Агенцији за
привредни развој,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

-

пријем и евидентирање захтјева,
обрада захтијева,
доношење одлуке о захтјеву од стране
Комисије за имплементацију Програма,
- спровођење процедура одобравања
средстава,
- потписивање Уговора о додјели
средстава између даваоца средстава и
корисника.
- реализација средстава од стране
Агенције, односно општине Мркоњић
Град,
- мониторинг и извјештавање од стране
учесника у имплементацији Програма.
Потребна пратећа документација, коју ће
подно сиоци захтјева до стављати уз
попуњени образац захтјева, биће утврђенa и
објављенa у јавном позиву.
Након пријема и комплетирања захтјева за
од о б р а ва њ е суб ве н ц и ј е и л и г р а н т а
имплементатори Програма су дужни да у
року од 7 дана организују радну сједницу
Комисије, а иста је дужна да донесе одлуку о
прихватљивости или неприхватљивости
захтјева, односно о одлагању истог у циљу
допуне документације или прибављања
додатних информација.
Након тога, у року од три дана подносиоци
захтјева биће обавијештени о одлуци
Комисије,
а Одјељење за привреду и
финансије општине Мркоњић Град ће, након
испуњености осталих услова, извршити
исплату средстава.

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у Службеном
гласнику општине Мркоњић Град.

Број 02-022-50/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 30. Закона о
административним таксама и накнадама Пречишћени текст ("Службени гласник
Републике Српске", број: 8/09) и члана 36.

15.05.2009.

Статута општине Мркоњић Град ("Службени
гласник општине Мркоњић Град", број: 6/05 и
4/08), Скупштина општине Мркоњић Град, на
сједници одржаној дана 15.05.2009. године, д
онијела је
ОДЛУКУ
о општинским административним
таксама и другим накнадама
Члан 1.
Овом одлуком прописује се наплата
административне таксе и накнаде за списе и
радње у управним и другим стварима у
поступку код:
1. органа општинске Административне
службе,
2. предузећа, установа, фондова и
удружења грађана којима је законом
повјерено да рјешавају и управним
стварима о одређеним правима и
обавезама.
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и
висина таксе, утврђују се тарифом која је
саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Таксени обвезник је лице по чијем се
захтјеву поступак покреће, односно врше
радње предвиђене таксеном тарифом.
Такса се плаћа у тренутку настанка
таксене обавезе.
Таксена обавеза настаје:
1. За писмене поднеске - у тренутку
када се предају, а за усмено
саопштење дато у записник када се
записник сачињава,
2. За рјешења, дозволе и друге
исправе - у тренутку подношења,
3. За управне радње-у тренутку
подношења захтјева за извршење
тих радњи.
Члан 4.
У рјешењу или другој исправи за коју је
такса плаћена мора се означити да је такса
плаћена, у којем износу и по којем тарифном
броју.
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Члан 5.
У исправама које се издају без таксе
мора се означити у којем циљу се издају и на
основу којег прописа су ослобођени од таксе.
Члан 6.
Такса се плаћа у административним
таксеним маркама јединствене емисије и
готовом новцу кад је прописана такса изнад
износа утврђеног Законом.
Наплату таксе принудним путем врши
надлежни орган управе јавних прихода по
прописима о принудној наплати.
Члан 7.
Наплаћена т акс а по т арифи
општинских административних такса
представља приход буџета Општине.
Члан 8.
Од плаћања таксе ослобођени су:
1. Правна лица у области физичке
кул ту р е , о с и м с п о рт с к и х
организација у којима су учлањени
професионални спортисти.
2. Организација Црвеног крста.
3. Општина, мје сне заједнице,
предшколско, основно образовање
и средње образовање.
4. Правна лица основана ради борбе
против алкохолизма, рака и
дистрофије за списе и радње у вези
са вршењем те дјелатности.
5. Савези глувих и слијепих и
њиховие организације у
пословима у вези са
р е х а б и л и т а ц и ј ом гл у в и х и
слијепих.
6. Инвалидске организације, осим у
пословима у вези са вршењем
привредне дјелатности.
7. Инвалиди рата и инвалиди рада,
д ј е ц а ко ј а су уж и ва о ц и
инвалиднине до навршене 26.
године живота за списе и радње у
вези са школовањем у свим
школама.
2. Грађани који због проце с а
приватизације и стечаја остану без
посла.
3. Грађани за пријаву на конкурс за
заснивање радног односа за списе
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и радње у вези са остваривањем и
заштитом права из радног односа.
4. Ученици и студенти за све списе и
радње у вези са школовањем.
5. Ватрогасна друштва и ватрогасне
јединице.
6. Грађани који поклањају своју
имовину у корист Републике или
стичу права власништва као за
пренос власништва.
7. Приједлози, пријаве и други
поднешени поднесци у општем
интересу.
8. Списи и радње у поступку за
повраћај неправилно наплаћених
дажбина.
9. Списи и радње у поступку за
састављање и исправку бирачких
с п и с ко ва и с п и с ко ва з а
кандидовање.
10. Списи и радње у поступку
у с ва ј а њ а и у п о с ту п ку з а
постављање стараоца.
11. Списи и радње за додјелу
социјалне помоћи и за
о стваривање других облика
социјалне заштите.
12. Списи и радње у поступку за
о стваривање права бораца,
породица погинулих бораца и
несталих бораца.
13. Списи и радње у поступку за
остваривање права инвалида.
14. Списи и радње у поступку за
остваривање носиоца одликовања.
15. Списи и радње у поступку за
остваривање права на додатак за
дјецу.
16. Списи и радње у поступку за
остваривање права избјеглих и
расељених лица.
17. Корисници права на новчане
подстицаје за развој
пољопривреде и села.
Члан 9.
На сва остала питања која нису
регулисана овом Одлуком примјењиваће се
Закон о административним таксама и
накнадама.
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Члан 10.
По себним закључцима Начелника
општине, у складу са Законом утврђују се
висине накнада и то:
1. за припрему и израду
урбанистичко-техничке
документације,
2. за рад комисија као што су: за
технички преглед пословних објеката,
за контролу техничке документације
за уређење простора и за издавање
еколошке дозволе.
3. за услуге пружања правне помоћи,
4. за обављање услуга приликом
закључења брака.
Члан 11.
За списе и радње код општинске
административне службе и других органа и
организација из члана 1. Одлуке, плаћају се
таксе по следећој тарифи општинских
адмнистративних такса:
ТАРИФА
о општинским административним
таксама
I ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и
друге поднеске, ако овом тарифом није
прописана друга такса........................ 1.00 КМ
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не
плаћа се за накнадне поднеске којима
с т р а н ка з а хт и ј е ва с а м о б р же
поступање по ранијем поднесеном
захтјеву.
Тарифни број 2
За жалбу против рјешења које доносе
органи општинске управе и други
органи и организације из члана 1. ове
Одлуке.................................... ......…10,00 КМ
II РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3
За сва рјешења за која није прописана
посебна такса.....................................10,00 КМ

15.05.2009.

НАПОМЕНА:
1. Ако се доноси једно рјешење по
захтјеву више лица, таксу по овом
тарифном броју плаћа свако лице
коме се уручује рјешење.
2. За рјешења донесена по жалбама
не плаћа се такса.
Тарифни број 4
За рјешења којима се одобрава обављање
занат ско-предузетничке дјелатно сти
(основно и допунско занимање) као и
рјешења о испуњавању услова у погледу
техничке опремљености, заштите на раду и
заштите унапређења животне средине, као и
друге прописане услове за обављање
дјелатности (предузећа-привредна друштва)
подносиоци захтјева дужни су уплатити
административну таксу за:
-Угоститељску радњу.........100,00 КМ
- Трговачку радњу...............100,00 КМ
- Занатску радњу...................80,00 КМ
- Занатско-трговачку
радњу.................................100,00 КМ
- Издвојен простор
(угоститељ.,трговина и
занатство)..........................100,00 КМ
- Остале дјелатности ...........50,00 КМ
Јавни превоз:
- Јавни превоз ствари и
лица...................................100,00 КМ
- Такси превоз.......................80,00 КМ
- Превоз за властите
потребе...............................80,00 КМ
- Ауто школа.......................100,00 КМ
- Захтјев за издавање лиценци «Б или
Д»...........................................70,00 КМ
- За возило.............................10,00 КМ
- За возача ............................10,00 КМ
- Захтјев за издавање легитимације за
возача.....................................10,00 КМ
- Дјелатност без кориштења пословног
простора..............................50,00 КМ
- Рјешење о испуњавању услова у
погледу техничке опремљености,
заштите на раду и заштите и
унапређења животне средине, као и
друге прописане услове за
обављање дјелатности (предузећапривредна друштва)........100,00 КМ

Број 3 Страна 13

- Пољопривр. дјелатност......30,00 КМ
- Издавање потврде и увјерења за
обављање дјелатности из области
привреде................................3,00 КМ
- Свака измјена и допуна
рјешења............................... 60,00 КМ
- Рјешење о привременом престанку
обављања занатско-предузетничке
дјелатности......................... 60,00 КМ
- Рјешење о сталном престанку
обављања занатско-предузетничке
дјелатности........................... 5,00 КМ
Тарифни број 5
За сва радње које се односе на стицање и
престанак држављанства и рјешења о упису у
матичну књигу грађана држављана БиХ које
с е вод е з а о п ш т и н у М р ко њ и ћ
Град...................................................... 5,00 КМ
III УВЈЕРЕЊА
Тарифни број 6
За издавање увјерења ако није другачије
прописано............................................3,00 КМ
Тарифни број 7
За изводе из матичних књига и увјерења
која се издају на основу матичних књига:
а) За исправе које се издају на
обрасцима намјењеним за употребу у земљи
.............................................................2,00 КМ.
б) За исправе које се издају на
обрасцима намјењеним за употребу
у
иностранству и за увјерења која се користе у
иностранству ......................................5,00 КМ
IV ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 8
За овјеру потписа, рукописа и преписа:
1. За овјеру сваког потписа................
............................................3,00 КМ
2. За овјеру рукописа или за овјеру
преписа од сваког полутабака
оригинала.......................... 3,00 КМ
НАПОМЕНА:
1. Под полутабаком подразумијева се
лист хартије од двије стране
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нормалног формата или мање. Ако је
један акт до 5 полутабака једна
цјелина наплата се врши као један
полутабак, а преко тога за сваки
полутабак по......................1,00 КМ
2. За овјеру рукописа или за овјеру
потписа од сваког полутабака
оригинала...........................3,00 КM

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

-

НАПОМЕНА:
1. Ако је препис или рукопис чија се
овјера тражи писана страним
језиком плаћа се двострука такса
из тачке 2 овог тарифног броја
2. Ако документ има више од 2
полутабака за сваки наредни
полутабак наплаћује се по ...........
............................................1,00 КМ
Тарифни број 9
За овјеру превода....................3,00 КМ
Тарифни број 10
За овјеру плана, пројекта, цртежа и
слично..................................................5,00 КМ
Тарифни број 11
За овјеру потписа на уговору, за сваки
потпис..................................................5,00 КМ
Тарифни број 12
За овјеру потписа на изјави и
пуномоћи.............................................2,00 КМ
V ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 13
За израду и издавање урбанистичке
сагласности:
- стамбени објекти-породичне
стамбене зграде................................10,00 КМ
- стамбени објекти колективно
становање..........................................25,00 КМ
- стамбено пословни објекти............
............................................................15,00 КМ
- викенд куће .....................15,00 КМ
- помоћни објекти /шупе, гараже,
оставе и остало./...................10,00 КМ
- базне станице....................50,00 КМ
- трафостанице, електропостројења,
далеководи и нисконапонске
мреже.....................................50,00 КМ

-

мини централе .......................50,00 КМ
пилане ....................................50,00 КМ
пумпе ....................................50,00 КМ
остали пословни објекти.......30,00 КМ
привремени пословни објекти.............
..................................................20,00 КМ
господарски и пољопривредни
објекти......................................10,00 КМ
водоводне и канализационе мреже........
..................................................15,00 КМ
прилазни, локални и шумски путеви....
..................................................15,00 КМ
за издавање извода из регулационог
плана, плана парцелације и скице лице
мјеста......................................10,00 КМ

Тарифни број 14
За издавање одобрења за изградњу
објекта:
- стамбени објекти-породичне стамбене
зграде........................................10,00 КМ
- стамбени објекти колективно
становање..................................30,00 КМ
- стамбено-пословни објекти....15,00 КМ
- викенд куће .............................20,00 КМ
- помоћни објекти /шупе,гараже,оставе и
остало/......................................10,00 КМ
- базне станице ..........................70,00 КМ
- трафостанице, електропостројења,
далеководи и нисконапонске мреже
...................................................70,00 КМ
- мини централе.........................70.00 КМ
- пилане.......................................70,00 КМ
- пумпе........................................70,00 КМ
- остали пословни објекти........30,00 КМ
- п р и в р е м е н и п о с л о в н и
објекти......................................20,00 КМ
- го сподарски и пољопривредни
објекти......................................10,00 КМ
- водоводне и канализационе
мреже......................................20,00 КМ
- п р и л а з н и , л о ка л н и и ш ум с к и
путеви......................................20,00 КМ
- з а и с кол ч е њ е о б ј е кт а
...................................................10,00 КМ
- за издавање одобрења за одржавање
забавних радњи.....................30,00 КМ
Тарифни број 15
За издавање употребне дозволе:
- стамбени објекти-породичне стамбене
зграде.......................................20,00 КМ
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- с т а м б е н и о б ј е к т и ко л е к т и в н о
становање...............................30,00 КМ
- с т а м б е н о - п о с л о в н и
објекти...................................20,00 КМ
- викенд куће............................30,00 КМ
- помоћни објекти /шупе,гараже,оставе
и остало/.................................15,00 КМ
- трафостанице, електропостројења,
д а л е ко в о д и и н и с ко н а п о н с к е
мреже......................................50,00 КМ
- базне станице.........................50,00 КМ
- мини централе.......................50,00 КМ
- пилане.....................................30,00 КМ
- пумпе......................................50,00 КМ
- остали пословни објекти......30,00 КМ
- привремени пословни објекти.............
................................................20,00 КМ
- господарски и пољопривредни
објекти....................................20,00 КМ
- водоводне и канализационе мреже......
.................................................20,00КМ
- прилазни, локални и шумски путеви...
.................................................20,00 КМ
- одобрења за постављање реклама,
паноа и остало.......................25,00 КМ
Тарифни број 16
За списе и радње у поступку уписа у
регистар заједница етажних власника
стамбених зграда и то:
- за упис оснивања заједнице у
регистар...............................100,00 КМ
- за упис статусне промјене...50,00 КМ
- за упис промјене лица овлашћених за
заступање...............................20,00 КМ
- за извод из регистра или увјерење о
подацима из регистра............10,00 КМ
- за објављивање у сл. гласнику општине
по једном реду...........................2,00 КМ
VI САГЛАСНОСТИ И ДОЗВОЛЕ
-

Тарифни број 17.
у поступцима за издавање еколошке
дозволе.................................200,00 КМ

Тарифни број 18.
1. За израду и издавање водопривредне
сагласности ............................10,00 КМ
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2. За израду и издавање водопривредне
дозволе....................................20,00 КМ
3. За израду и издавање пољопривредне
сагласности .............................10,00 КМ
Тарифни број 19
1. За израду и издавање санитарне саглас.
на локацију..............................20,00 КМ
2 . З а о в ј е ру т ех н и ч ко - п р о ј е кт н е
документације и израду и издавање
санитарне слгласности на техничкопројектну документацију......10,00 КМ
3. За израду и издавање санитарне
сагласности за кориштење објекта.....
...............................................20,00 КМ
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о општинским
административним таксама и другим
накнадама, ("Службени гласник општине
Мркоњић Град", број: 03/04, 07/05 и 04/07).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Мркоњић Град''.

Број 02-022-51/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 3. Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске
("Сл.гласник РС", бр. 111/08)) и члана 36.
С т а т у т а о п ш т и н е М р к о њ и ћ Гр а д
("Сл.гласник општине Мркоњић Град", бр.
6/05 и 4/08), Скупштина општине Мркоњић
Град на 6. сједници одржаној дана
15.05.2009.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о јавном превозу лица и ствари на
подручју
општине Мркоњић Град
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови и начин
обављања јавног превоза лица и ствари на
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подручју општине Мркоњић Град а нарочито
начин и организацију обављања јавног
превоза лица и ствари, издавање лиценци,
потупак усклађивања и регистрације редова
вожње, превоз запрежним возилима,
самарицом, пољопривредним машинама,
мотоциклима са приколицом и троциклима
на моторни и други погон.

ђ) доказ о уплаћеној такси за издавање
лиценце за превозника.
Лиценцу ''А'' издаје Министарство
саобраћаја и веза (у даљем тексту
Министарство) , а лиценце ''Б'',''Ц'',''Д'' и ''Е''
надлежни општински орган.
Лиценца превозника издаје се на период од
5 (пет) година.

Члан 2.
У вршењу превоза лица и ствари у
друмском саобраћају превозник је дужан да
испуњава опште и посебне услове прописане
Законом о превозу у друмском саобраћају
Републике Српске (у даљем тексту Закона).

1. Јавни превоз лица

Члан 3
Превозник може почети превоз ако је у
складу за Законом и овим одлуком стекао
лиценцу превозника, лиценцу за возило и
легитимацију за возача моторног вотила.
У унутрашњем друмском саобраћају
постоје следеће лиценце превозника:
а) лиценца ''А'' за превоз лица унутар
Босне и Херцеговине,
б) лиценца ''Б'' за превоз лица на
територији јединице локалне
самоуправе,
в) лиценца ''Ц'' за превоз ствари унутар
Босне и Херцеговине,
г) лиценца ''Д'' за такси превоз и
д) лиценцу ''Е'' за превоз за властите
потребе.
Уз захтјев за издавање лиценце за
превозника подносилац захтјева је дужан
приложити следећу документацију:
а) доказ о регистрацији превоза лица и
ствари из члна 6. Закона,
б) доказ да, у складу са чланом 9. Закона,
располаже са транспортним капацитетима
који испуњавају техничко-експлоатационе
услове што доказује потврдом станице
техничког прегледа возила,
в) доказ о пријави запослених возача који
испуњавају услове члана 8. Закона,
г) доказ о обезбијеђеном паркиралишту за
возила које не смије бити дио јавне површине
(посједовни лист или уговор о закупу),
д) доказ о запослењу једног дипломираног
инжињера саобраћаја у складу са чланом 9.
став 1. тачка д) Закона и

Члан 4.
Јавни превоз лица врши се као линијски
и ванлинијски.
Линијски превоз лица врши се на основу
регистрованог реда вожње и цјеновинка
услуга превоза.
У аутобусу којим се врши превоз лица
мора се налазити оригинал или овјерена
копија регистрованог реда вожње и
цјеновник услуга превоза.
Члан 5.
Надлежни општински орган оглашава
поступак јавног усклађивања и регистрације
редова вожње са прецизно утврђеним
процедурама и поступањима превозника у
поступку предлагања редова вожње.
У поступку јавног усклађивања и
регистрације редова вожње могу учествовати
превозници (физичка и правна лица) са
важећим лиценцама за превозника и
лиценцама за возила.
Поступак усклађивања и регистрације
редова вожње води Комисија од 3 члана, која
рјешава по приједлозима и приговорима у
поступку усклађивања и регистрације редова
вожње у складу са Законом и овом одлуком.
Члан 6.
Приједлози редова вожње достављају се
на обрасцима које пропсује начелник
општине.
Приједлози редова вожње морају имати
аутобуску станицу, односно аутобуско
стајалиште у мјесту почињања или мјесту
завршетка превоза.
Приједлози редова вожње морају имати
једнак број полазака и систематичан број
аутобуских станица, односно аутобуских
стајалишта на траси линије у оба правца
саобраћаја.
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Стари редови вожње не подлијежу
поступку усклађивања, а евидентирају се и
региструју у складу са Законом.
Члан 7.
Регистрација редова вожње аутобуских
линија врши се на основу спроведеног
поступка јавних усклађивања редова вожње.
Н ач и н , к р и т е р и ј у м и и п о с т у п а к
усклађивања и регистрације редова вожње
уређује се Правилником о усклађивању и
регистрацији редова вожње који доноси
Начелник општине.
Члан 8.
Усклађивање и регистрација редова вожње
врши се једном годишње.
Поступак усклађивања и регистрације
редова вожње покреће се путем јавног огласа
објављеног у средствима јавног
информисања и на интернет страници
општине најкасније до првог фебруара за
текућу годину.
Поступак усклађивања и регистрације
редова вожње сматра се завршеним
д о н о ш е њ е м ко н ач н о г р ј е ш е њ а о
регистрацији редова вожње, најкасније до 31.
маја за текућу годину.
Ред вожње у линијском превозу лица
региструје се на период од пет година.
Члан 9.
Рјешење о регистрацији реда вожње и
овјерени редови вожње достављају се
превозницима који су дужни да аутобуској
станици доставе оригинал или овјерене
копије редова вожње и цјеновник услуга
превоза најкасније 10 дана прије почињања
превоза.
Члан 10.
Ако усклађивањем редова вожње нису
обезбјеђене потребе корисника превоза на
одређеној општинској аутобуској линији,
Начелник општине, на захтјев
заинтересованог превозника и након
завршеног усклађивања редова вожње може
рјешењем утврдити ред вожње по ком ће се
обављати превоз.
Уз захтјев из става 1. овог члана превозник
је дужан да достави сагласност корисника
превоза, мјесних заједница и других
установа.
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Рјешење из става 1. овог члана важи до
завршетка поступка наредног усклађивања
редова вожње.
Члан 11.
Ред вожње, односно поједини поласци из
регистрованог реда вожње брисаће се из
регистра редова вожње ако превозник:
а/ не отпочне да врши линијски превоз
лица на регистрованом реду вожње у року од
пет дана од дана његовог ступања на снагу,
б/ обустави превоз лица у линијском
превозу по регистрованом реду вожње у
трајању од 5 дана узастопно, односно дуже од
десет дана у више различитих интервала,
в/ не изврши наложене управне мјере
надзорних органа и настави да неуредно
врши линијски превоз лица на регистрованом
реду вожње у смислу не придржавања
времена и трасе саобраћања, кориштења
аутобуских станица, односно аутобуских
стајалишта и других јавних површина за
пријем и испуштање путника које нису
наведене у регистрованом реду вожње и
г/ када поднесе писмени захтјев за
брисање реда вожње из регистра.
Члан 12.
Поступак брисања реда вожње, односно
појединих полазака из реда вожње покреће
саобраћајни инспектор доношењем рјешења
о брисању реда вожње или појединих
полазака из реда вожње.
Поступак брисања реда вожње, односно
пјединих полазака из става 1. овог члана могу
вршити и органи Комуналне полиције у
складу са одредбама закона о комуналној
полицији.
Жалба на рјешење Комуналне полиције
изјављује се Начелнику општине.
Члан 13.
Улазак лица у аутобус и излазак лица из
аутобуса у линијском превозу лица врши се на
аутобуским станицама и стајалиштима
уписаним у регистроване редове вожње
аутобуских линија.
Превозник са аутобуском станицом
уговором регулише услове и начин
кориштења услуга аутобуских станица.
Члан 14.
Аутобуско стајалиште је дио површине
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пута намијењен за заустављање аутобуса
ради уласка и изласка путника и које је
обиљежено саобраћајним знаком. на
одређеној линији по регистрованом реду
вожње које одређује Начелник општине на
захтјев превозника.
Члан 15.
Аутобуси се обавезно заустављају на свим
ау т о бу с к и м с т а ј а л и ш т и м а ко ј а с у
регистрована у реду вожње.
Члан 16.
Путници улазе и излазе из возила на врата
која су за улаз односно излаз одређена .
На почетним и крајњим станицама посада
аутобуса је дужна да у случају временских
непогода (киша, снијег, велика хладноћа)
омогуће путницима улазак у возило одмах
након његовог пристајања.
Члан 17.
У сваком аутобусу прво предње мјесто за
сједење мора бити одређено и обезбјеђено за
инвалиде.
Члан 18.
Путници који изађу из возила због квара
на возилу могу возним картама наставити
вожњу другим возилом истог превозника, а
превозник је дужан да у најкраћем времену
осигура друго возило, односно да на свој
терет обезбиједи другог превозника.
Члан 19.
Ствари неђене у возилу предају се члану
посаде возила.
Члан посаде возила је дужан да о наласку
ствари изда потврду у којој ће назначити име
и презиме, односно назив превозника,
регистарски број возила, вријеме наласка
ствари, опис ствари и име и презиме налазача.
Ако се за вријеме вожње не јави власник
нађене ствари превозник је по завршетку
вожње дужан предати Станици јавне
безбједности.

Члан 20.
Ванлинијски превоз лица је превоз
унапријед познате групе лица, за који се
релација, цијена превоза, висина накнаде за
споредне услуге извршене за потребе лица и
пртљага који се превозе и други услови
утврђују уговором између превозника и
наручиоца превоза.
Наручилац превоза из става 1. овог члана
може бити правно, физичко лице или друга
регистрована организација која заступа
интересе корисника услуга.
Уговор из става 1. овог члана мора се
налазити у возилу којим се врши превоз као и
прописно попуњен, закључен и овјерен
путни лист са списком путника.
2 Јавни превоз ствари
Члан 21.
Под јавним превозом ствари подразумјева
се превоз код кога су елементи и услови
превоза ( релација, цијена превоза, врста
товара, тежина и други услови) утврђени
уговором између превозника и наручиоца
превоза, а доказом о уговору сматра се
товарни лист који се мора налазити у возилу
којим се врши превоз ствари.
Члан 22.
Превоз лица и ствари за властите потребе
могу вршити правна, физичка лица и друге
регистроване организације властитим
возилом под условима прописаним Законом о
превозу у друмском саобраћају Републике
Српске.
3. Јавни превоз лица и ствари запрежним
возилима, самарицама,
пољопривредним машинама,
мотоциклима и мотоциклима са
приколицом, троколицама на моторни
и други погон.
Члан 23.
На подручју општине Мркоњић Град није
дозвољено вршити јавни превоз лица
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запрежним возилима, пољопривредним
машинама и самарицом.
Грађани могу вршити превоз ствари
запрежним возилома следећим улицама:
Транзитни пут, Цара Душана од улице
Транзитни пут до улице Петра Кочића, Петра
Кочића, Стефана Немање и Милоша
Обилића.
Члан 24.
На подручју општине Мркоњић Град није
дозвољено вршити јавни превоз лица
мотоциклима и мотоциклима са приколицом
и троциклима на моторни и други погон.
Возилима из става 1. овог члана грађани
могу вршити превоз ствари.
4. Надзор
Члан 25.

7. превозник у најкраћем року није
осигура друго возило, односно да на свој
терет обезбиједио другог превозника (члан
18. ове Одлуке)
8. са нађеним и изгубљеним стварима
поступи супротно члану 19. ове Одлуке.
9. у возилу код ванлинијског превоза
лица нема уговора између превозника и
корисника услуга (члан 20 сатав 3. ове
одлуке)
10. врши превоз лица и ствари супротно
одредбама члана 23. и 24. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 100,00
до 1.500,00 КМ.
За прекршај из става 1. тачка 1, 2, 3,4, 5,
6, 7, 8, 9 и 10 овог члана казниће се члан
посаде возила или лице које се превози
новчаном казном у износу од 100,00 до 500,00
КМ.

Надзор над спровођењем ове Одлуке
врши саобраћајни инспектор и Комунална
полиција у складу са Законом.

6.Прелазне и завршне одредбе

5. Казнене одредбе

Начелник општине ће у року од 3 мјесеца
од дана ступања на снагу ове Одлуке донијети
Правилник о начину, критеријумима и
поступку усклађивања и регистрације редова
вожње.
Члан 28.

Члан 26.
Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00
КМ казниће се превозник и друго правно лице
ако:
1 . в р ш и п р е в о з у л и н и ј с ком
приградском саобраћају без регистрованог
реда вожње (члан 3. Одлуке).
2. улазак и излазак путника врши ван
аутобуске станице и аутобуских стајалишта
уписаних у регистровани ред вожње (члан 13.
став 1. Одлуке).
3. уговором не регулише услове и
начин кориштења услуга аутобуске станице
(члан 13. став 2. Одлуке).
4. не заустави возило на станици и
регистрованом стајалишту (члан 15. Одлуке).
5. ако у случају временских непогода
не омогући путницима улазак у возило (члан
16. став 2. Одлуке).
6. прво предње мјесто не обиљежи и не
ослободи за инвалидно лице (члан 17.
Одлуке).

Члан 27

Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о јавном превозу
лица и ствари на подручју општине Мркоњић
Град ("Сл.гласник општине Мркоњић Град",
бр. 1/09)
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Мркоњић Град”.

Број 02-022-52/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.
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На основу члана 2. Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни
и Херцеговини («Сл. гласник БиХ», бр. 6/06,
75/06 и 57/07) и члана 36. Статута Општине
Мркоњић Град («Сл. гласник општине
Мркоњић Град» бр.6/05) Скупштина
општине Мркоњић Град на сједници од
15.05.2009. године, донијела је

Мркоњић Град“, број: 5/05) члан 60. мијења
се и гласи:

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о безбједности
саобраћаја на путевима општине
Мркоњић Град
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на
п у т е в и м а о п ш т и н е М р ко њ и ћ Гр а д
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», бр. 4/08) у чл. 18. став 1. иза ријечи
«комунални полицајац» додају се ријечи «и
радник на контроли наплате паркирања».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Мркоњић Град».

Број 02-022-53/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 69.97 и 153. Закона о
уређењу простора )“Службени галсник
Републике Српске“, број: 84/02) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/05 и
4/08) Скупштина општине Мркоњић Град на
6. сједници одржаној дана 15.05.2009. године
донијела је
ОДЛУКУ
o измјени Одлуке о уређењу простора
општине Мркоњић Град
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора Општине
Мркоњић Град (“Службени гласник општине

„У зградама за колективно становање могу
се одобрити поправке у стану и промјена
намјене стана у складу са грађевинским
прописима и условима наведеним у члану 95.
Закона о стварним правима без одобрења од
осталих сувласника.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град а примјењиваће се од
01. јула 2009. године.

Број 02-022-54/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 70, 87. и 110. Закона о
уређењу простора („Службени гласник
Републиек Српске“, број. 84/02) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/05 и
4/08), Скупштина општине Мркоњић Град на
сједници одржаној дана, 15.05.2009. године
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању висине
накнаде
за рад Комисија
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине накнаде за
рад Комисија („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 2/05) у тачки III иза
тарифног броја 2. проценат од „10%“
замјењује се процентом „28,5%“ a ријечи
„порез на доходак грађана“ замјењују се
ријечима „ допринос на остала лична
примања и то само на дио накнаде који се
исплаћује Комисији“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
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дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-55/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу нчлана 78. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, број: 84/02) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине мркоњић Град“, број: 6/05 и 4/08)
Скупштина општине Мркоњић Град на
сједници одржаној дана 15.05.2009. године
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о висини и
начину плаћања накнаде за
припрему и израду урбанистичке
документације
Члан 1.
У Одлуци о висини и начину плаћања
накнаде за припрему и израду урбанистичке
документације („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 02/05) у тарифи
накнаде за припрему и израду урбанистичке
документације у тачки II дијела I Израда
урбанистичко-техничких услова на основу
планске документације у тарифном броју 1.
иза ријечи „1,10 КМ/м2 бруто површине“
ставља се запета и додају слиједеће ријечи „за
стамбене објекте и стамбено-пословне
објекте а 1,20 КМ/м2 бруто површине за
пословне објекте“, док се ријеч „објекат“ која
стоји на крају реченице брише.
Тарифни број 2. се брише.
Иза тарифног броја 1. додају се нови
тарифни бројеви од 2 – 11 који гласе:
2. За изградњу помоћних објеката (гаража и
господарских објеката)............80,00 КМ
3 За изградњу помоћних објеката (шупа и
пушница .......................................50,00 КМ
4. За постављање привремених пословних
објеката-киоска ......................100,00 КМ
5. За изградњу мањих комуналних објеката
(ограде, потпорни зидови и
слично).........................................50,00 КМ

6.За изградњу базних и трафо
станица.....................................250,00 КМ
7. За изградњу рибњака...............120,00 КМ
8. За изградњу дјечијих и школских
игралишта...............................100,00 КМ
9. За ПТТ, водоводне, канализационе,
електро, путне и сличне мреже по 1м
дужном ......................................0,20 КМ
10. За бензинске пумпе .............500,00 KM
11. За минихидроелектране.........................
......................................300 КМ / 1МW“
Тарифни број „3.“постојеће одлуке
постаје тарифним бројем „12.“ који се мијења
тако што се ријечи „тачке 1. и 2.“ замјењују
ријечима „ тарифног броја од 1 до 11“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-56/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 30. 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 је на 6. сједници одржаној
дана 15.05. 2009. године донијела
ОДЛУКУ
о давању на коришћење пословног
простора за рад ПЗ "ПОЉО-МГ" са п.о.
Члан 1.
Пословни простор који се налази у улици
Бораца Српских бб, на парцели означеној као
к.ч. број: 45/28-3 уписане у п.л. 333 к.о.
Мркоњић Град, канцеларија број 14
у
2
површини од 10,4 м даје се на коришћење
Пољопривредној задрузи "ПОЉО-МГ" са
п.о. из Мркоњић Града, Бјелајце бб, без
накнаде уз обавезу плаћања накнада за
комуналне услуге у вези употребе пословног
простора (елактричне енергије, вода,
канализација, одвоз отпада и слично).

Страна 22, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Члан 2.
Међусобна права и обавезе у погледу
коришћења и одржавања додијељеног
пословног простора регулисаће се детаљно
уговором између корисника и општине
Мркоњић Град, а за потписивање уговора, у
име општине Мркоњић Град овлашћује се
начелник општине.

68/48 зв. "Водићки дол" ливада (7) површине
од 1000 м2, к.ч. 68/49 зв. "Водићки дол"
ливада (7) површине од 500 м2, к.ч. 80/29,
зв."Цијепци" ливада (7) површине од 1200
м2, к.ч. 80/46, зв."Цијепци" ливада (7)
површине од 7000 м2, к.ч. 80/47 зв."Цијепци"
пашњак (4) површине од 700 м2, к.ч. 80/90
зв."Црепци" ливада (7) површине од 4.200
м2, к.ч. 80/91 зв."Цијепци" ливашине од 400
м2 и к.ч. 80/93 зв."Цијепци" ливада (7)
површине од 5.500 м2 ,укупне површине од
24.500 м2 замјењује се за земљиште уписано
на Анђелић Милана Остоју из Доње
Подгорије са дијелом 1/1, п.л. 887 к.о.Горња
Пецка и то парцеле: к.ч.57/305,зв."Боровица"
ливада (7) површине од 4.000 м2, к.ч. 57/306,
зв."Боровица"пашњак (5) површине од
18.000 м2 и к.ч. 57/307, зв."Боровица" шума
(8) површине од 2.000 м2 и к.ч. 79/61 зв.
"Васановића" ливада (7) површине 1.600 м2,
уписана у п.л. 2, к.о. Бараћи, укупне
површине 25.600 м2.

Члан 3.
За сва остала питања која нису регулисана
овом Одлуком примијениће се одговарајући
законски прописи.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.

Број 02-022-57/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 5.став2,11. став 1.и
27.Закона о промету непокретно сти
( " С л у ж б е н и
л и с т
С Р
БиХ"бр.38/78,4/89,29/90,22/91и "Сл.гласник
Републике Српске",број:29/94,и члана 36.
С т а т у т а о п ш т и н е М р к о њ и ћ Гр а д
("Сл.гласник општине Мркоњић Град", број
6/05.),у предмету захтјева за замјену
некретнина који је поднио Анђелић Милана
Остоја из Доње Подгорије, Мркоњић Град,
Скупштина општине Мркоњић Град, на
сједници одржаној 15.05.2009.године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање
Уговора о замјени некретнина
Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање Уговора
о замјени некретнина у државној својини
између општине Мркоњић Град и Анђелић
Милана Остоје из Доње Подгорије, Мркоњић
Град а у сврху стварања комплекса за испашу
стоке.
Земљиште државне својине које је,
уписано у п.л.44,к.о.Бараћи,и то парцеле: к.ч.

Члан 2.
Уговором из тачке 1. ове Одлуке регулисаће
се сви међусобни односи између Општине
Мркоњић Град и Анђелић Милана Остоје из
Доње Подгорије, Мркоњић Град.
Све трошкове који настану по основу
замјене некретнина из члана 1.ове Одлуке
сноси подносилац захтјева.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник Општине Мркоњић
Град да у име Општине Мркоњић Град
закључи уговор из члана 1.ове Одлуке са
Анђелић Милана Остојом из Доње
Подгорије, Мркоњић Град.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику
Општине Мркоњић Град.
Број 02-022-58/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 4. став 3. Закона о
рибарству („Сл. гласник РС“, број 4/02) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град

15.05.2009.

(„Сл. гласник општине Мркоњић Град“, број
6/05 и 4/08), Скупштина општине Мркоњић
Град, на сједници одржаној 15.05.2009.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању рибарског подручја
општине Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се рибарско
подручје општине Мркоњић Град, односно
одређују риболовне воде и дијелове тих вода
које чине рибарско подручје и представљају
цјелину подесну за успјешно вршење
риболова и унапређење рибљег фонда и
утврђују његове границе и намјену.
Члан 2.
Рибарско подручје општине Мркоњић
Град представљају воде, односно дијелови
тих вода и то:
1. Ријека Сана од извора до границе са
општином Рибник и то десна обала до
средине матице са притокама.
2. Ријека Понор од мјеста настанка до
мјеста понирања укључујући и рјечице од
којих ова ријека настаје (Зеленковац, Џеверов
поток, Подшиљачки поток, Грачански и
Чађавички поток).
3. Ријека Врбас од границе са Федерацијом
БиХ (на мосту код тунела на ушћу Угра у
Врбас) до 500 м узводно од бране
Хидроелектране Бочац са обе стране обале
(језеро-акумулација ХЕ Бочац), а од бране ХЕ
Бочац лијевом обалом-средином матице – до
границе са општином Бања Лука (2 km
низводно од компензационог језера – базена).
4. Ријека Угар од границе са општином
Кнежево средином матице до улива у ријеку
Врбас.
5. Црна ријека од језера Балкана до улива у
ријеку Врбас.
6. Ријека Медљанка од изворишта до улива
у ријеку Сану.
7. Велико и мало језеро Балкана.
Члан 3.
Спортско-туристички риболов се може
обављати на свим водама из члана 2. ове
Одлуке у складу са Законом о рибарству и
другим позитивним прописима.
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Члан 4.
За утврђивање рибарског подручја
прибављена је претходна сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС бр. 02-330-3280/09. од 28.
04. 2009. године, сходно члану 4. Закона о
рибарству.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању рибарског
п о д р у ч ј а о п ш т и н е М р ко њ и ћ Гр а д
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 2/03).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-59/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19.
Закона о локалној самуправи („Службени
гласник Републике Сртпске“, 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 6.
сједници, одржаној дана 15.05.2009. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију Програма за подстицај
развоја
малих и средњих предузећа и
предузетништва у 2009. години
I У састав Комисије за имплементацију
Програма за подстицј развоја малих и
средњих предузећа и предузетништва у 2009.
години, именују се:
1.Жељка Стојичић, предсједник;
2. Стана Стојичић, члан
3.Миленко Милекић, члан,
4.Томислав Тодоровић, члан,
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5.Тихомир Милановић, члан.
II Задаци Комисије из тачке 1. овог
Рјешења одређени су Програмом за подстицај
развоја малих и средњих предузећа и
предузетништва у 2009. години.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-61/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19.
Закона о локалној самуправи („Службени
гласник Републике Сртпске“, 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 6.
сједници, одржаној дана 15.05. 2009. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију Програма за подстицај
развоја пољопривреде у 2009. години
I У састав Комисије за имплементацију
Програма за подстицј развоја пољопривреде
у 2009. години, именују се:
1. Дамир Сладојевић, предсједник,
2. Ратко Лазендић, члан,
3. Перо Шпирић, члан,
4. Дијана Еремија, члан,
5. Никола Ступар, члан.
II Задаци Комисије из тачке 1. овог
Рјешења одређени су Програмом за подстицај
развоја пољопривреде у 2009. години.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-62/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 2/05 и 111/05 ) и члана
36. Статута општине Мркоњић Град
("Службени гласник општине Мркоњић
Град" , број: 6/05), а сходно члану 22. и 23.
Упутства о начину и процедурама одабира
ко р и с н и к а п р о ј е к ат а п о в р ат к а и
реконст рукције ст амбених јединица
("Службени гласник БиХ", број: 48/06)
Скупштина општине Мркоњић Град на 6.
сједници одржаној дана 15.05.2009., д о н и ј е
ла је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одабир
корисника
програма помоћи у обнови стамбених
јединица у сврху повратка
I У састав Комисије за одабир
корисника програма помоћи у обнови
стамбених јединица у сврху повратка именују
се:
1. Боро Лекић, предсједник
2. Јасна Качар, члан
3. Слободан Јоргановић, члан
4. Мирсад Мешић, члан
5. Ђукан Личина, члан
II Задаци, начин рада и одлучивања
Комисије утврђени су Упутством о начину и
процедурама одабира корисника пројекта
повратка и реконструкције стамбених
јединица које је донијело Министарство за
људска права и избјеглице БиХ.
III Даном ступања на снагу овог
Рјешења престаје да важи Рјешење број: 02022-72/06 од 30.06.2006. године.
IV Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у "Службеном
гласнику општине Мркоњић Град".

Број 02-022-60/09.
Дана, 15.05.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

15.05.2009.
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На основу члана 18. став 2. и 3. Закона о
превозу у друмском саобраћају Републике
Српске (''Сл. гласник РС', бр.111/08), члана 7.
Одлуке о јавном превозу лица и ствари на
подручју општине Мркоњић Град (''Сл.
гласник општине Мркоњић Град'' бр. 2/09) и
члана 60. Статута општине Мркоњић Град
(''Сл. гласник општине Мркоњић Град'',
бр.6/05) Начелник општине Мркоњић Град д
оноси

ПРАВИЛНИК

о усклађивању и
регистрацији редова вожње
I Основне oдредбе
Члан 1.
Овим правилником прописују се начин,
критеријуми и поступак усклађивања и
регистрације редова вожње општинских
аутобуских линија, обрасци на којима се
достављају приједлози опшинских редова
вожње и садржај регистра редова вожње.
Члан 2.
Поједини изрази у овом правилнику имају
следеће значење:
а) стари ред вожње је регистровани ред
вожње у текућем периоду важења,
б) стари ред вожње са промјеном је стари
ред вожње на коме су извршене следеће
промјене:
1) увођење или промјена кооперанта,
2) Промјена назива превозника,
3) Брисање станица или стајалишта на
траси реда вожње (изузев почетних и
завршних)
4) смањење броја полазака,
5) увођење новоизграђених стајалишта и
6) измјена режима превоза у форми
смањења броја дана одржавања,
в) нови ред вожње је ред вожње који је
уврштен у процедуру усклађивања који није
садржан у регистру редова вожње или који је
настао из старог реда вожње на којем су
извршене промјене које нису наведене у
тачки б) овог члана,
г) полазак је утврђено вријеме почињања
превоза у полазној аутобуској станици,

односно аутобуском стајалишту, као и
утврђено вријеме саобраћања аутобуса из
аутобуских станица, односно аутобуских
стајалишта наведених у реду вожње.
д) приговарач је превозник, односно
представник превозника као и овлашћени
пуномоћник који у складу са Законом о
превозу у друмском саобраћају (у даљем
тексту: Закон) и овим правилником, има
право приговора на редове вожње у поступку
усклађивања и на поступак усклађивања и
регистрацију редова вожње,
ђ) временски размак је временски интервал
у којем се не може регистровати полазак у
односу на полазак из регистрованог реда
вожње,
е) заједничка траса је траса која се
међусобно подудара између два или више
редова вожње и
ж) режим одржавања је утбрђени начин
одржавања линије исписан на регистрованом
реду вожње.
Члан 3
Општинске аутобуске линије повезују два
или више насеља на територији општине, а
која су означена таблама насељеног мјеста.

II Поступак усклађивања
Члан 4
Усклађивање општинских аутобуских
линија обавља Комисија од три члана коју
именује начелник општине.
Комисија из става 1. овог члана води
по ступак усклађивања , рјешава по
приједлозима и приговорима превозника у
поступку усклађивања и регистрације редова
вожње у складу са законом и овим
правилником.
Комисија доноси одлуке натполовичном
већином.
О спроведеном поступку усклађивања
води се записник који овјерава предсједник
Комисије и записничар.
Члан 5.
Надлежни општински орган оглашава
поступак јавног усклађивања и регистрације
редова вожње са прецизно утврђеним
процедурама и поступањима превозника у
поступку предлагања редова вожње.
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У поступку из става 1. овог члана могу
учествовати превозници (физичка и правна
лица) са важећим лиценцама превозника и
лиценцама за возила.

приједлога реда вожње из поступка
усклађивања и одлука о уврштавању редова
вожње у поступак усклађивања.
Жалба на закључак из става 2. овог члана
изјављује се начелнику општине.

Члан 6
Приједлози редова вожње достављају се на
обрасцима који се налазе у прилогу овог
правилника и чине његов саставни дио
(прилози 1, 2 и 3.).
Приједлози редова вожње морају имати
аутобуску станицу, односно аутобуско
стајалиште у мјесту почињања или у мјесту
завршетка превоза.
Приједлози редова вожње морају имати
једнак број полазака и симетричан број
алтобуских станица, односно аутобуских
стајалишта на траси линије у оба правца
саобраћања.
Стари редови вожње не подлијежу поступку
усклађивања, евидентирају се и региструју у
складу са Законом.
Члан 7
Отварање ковертираних приједлога редова
вожње врши Комисија у пуном сазиву и
записнички евидентира садржај приспјеле
документације.
Приједлози редова вожње који нису
израђени у складу са одредбама Закона и овог
правилника, прописа из области
безбједности саобраћаја, минималног
времена вожње-путовање између станица и
по релацијама (у даљем тексту: Даљинар са
минималним временима вожње), те редове
вожње са битним грешкама, нечитки и
неблаговремено достављени неће се
уврстити у поступак усклађивања и
регитрације.
Даљинар са минималним временима вожње
из става 2. овог члана налази се у прилогу
овог правилника и чини његов саставни дио
(Прилог бр.4.).
Члан 8
Приједлоге нових редова вожње, старе
редове вожње и старе редове вожње са
промјеном надлежни општински орган
доставља превозницима у облику Књиге
приједлога редова вожње.
Уз редове вожње из става 1. овог члана
доставља се закључак о одбацивању

Члан 9
По окончању поступка рјешавања по
жалбама из члана 8. став 3. надлежни
општински орган утврђује и оглашава
термине спровођења поступка јавног
усклађивања.
Усклађивање је јавно и отворено за
присуствовање превозника и надлежног
органа за спровођење, као и корисника услуга
превоза.
Усклађивање почиње легитимисањем
овлашћених представника и пуномоћника
превозника у поступку усклађивања,
предајом и евидентирањем пис аног
овлашћења за сваког од заступника.
Члан 10
Поступак усклађивања приједлога редова
вожње врши се на следећи начин:
а) усклађивањем руководи предсједник
Комисије за усклађивање редова вожње или
лице кога он овласти,
б) Комисија именује записничарапредставника надлежног општинског органа
управе,
в) читају се изреке из коначних рјешења
по жалбама из члана 8 став 3. овог
правилника.
г) чита се одлука Комисије о уврштавању
редова вожње у поступак усклађивања,
д) констатује се преглед стања присутних
и овлашћених превозника и пуномоћника
превозника у поступку усклађивања.
ђ) најављује се прво читање приједлога
редова вожње и присутни се упознају са
значењем појединих ознака из поступка
усклађивања, са следећим значењем:
1) УС – усклађен, по старом реду вожње,
2) УП – усклађен по приједлогу,
3)УИП – усклађен по измијењеном
приједлогу,
4) О – одустао од приједлога,
5) Р- регистровано за договор
6) К- ред вожње који по приговору рјешава
Комисија.
е) врши се прво читање приједлога редова
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вожње и евидентирање јавно исказаних
приговора од представника или пуномоћника
превозника,
ж) након првог читања врши се међусобно
договарање овлашћених представника или
пуномоћника превозника ради елиминисања
исказаних приговора на првом читању,
з) врши се друго читање редова вожње и
декларишу утврђени и оспорени редови
вожње,
Члан 11
П р и го в а р а њ е с е в р ш и в а ж е ћ и м
регистрованим редовима вожње само на
приједлог нових редова вожње.
Међусобно се могу оспоравати и
п р и ј ед л о з и н о в и х р ед о ва вож њ е у
временским размацима прописаним у члну
12 овог правилника,
Предложени редови вожње из става 2. овог
члана ће с е одбацити из по ступка
усклађивања редова вожње, осим у случају
када се предлагачи договоре о заједничком
одржавању једног од предложених редова
вожње.
Члан 12
У поступку усклађивања редова вожње
приговарач не може оспоравати приједлог
редова вожње на релацији или дијелу
релације ако су временси размаци 14 минута
прије и 9 минута послије времена поласка.
Члан 13
Превозници не могу мијењати приједлог
редова вожње у току поступка усклађивања.
Приједлози редова вожње најављених у
кооперацији у случају одустајања једног или
више коопераната биће регистровани на
преостале кооперанте.
Увођење новог кооперанта у току поступка
усклађивања може се извршити само уз
писану сагласност свих превозника који су
регистровани на реду вожње.
Члан 14
Жалба на рјешења о усклађивању редова
вожње може се изјавити у року од 8 дана од
дана пријема.
Жалба из става 1. овог члана подноси се
начелнику општине.
Жалбе које нису изјављене благовремено и
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за које није достављен доказ о уплати неће се
разматрати.

III Регистрација редова вожње
Члан 15
Усклађене редове вожње општинских
аутобуских линија региструје надлежни
општински орган у Регистар општинских
аутобуских линија.
Образац Регистра редова вожње из става
1. овог члана налази се у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио.
(Прилог бр.5.)
Члан 16
Превозници су дужни у 8 примјерака
усклађене редове вожње доставити за
регистрацију у року од 15 дана од дана
завршетка поступка усклађивања редова
вожње.
Уколико се усклађени редови вожње не
доставе у року из става 1. овог члана сматраће
се да је превозник одустао од реда вожње.
Члан 17
Редови вожње региструју се у складу са
подацима из записника о спроведеном
поступку усклађивања из члана 4. овог
правилника.
Саставни дио реда вожње је и кооперативни
уговор уколико је ред вожње регистрован на
више превозника.
Редови вожње општинских линија
објављују се једном годишње најкасније до 1.
септембра текуће године.
Члан 18
Након истека важења регистровани ред
вожње упућује се на поступак усклађивања
редова вожње као стари ред вожње.

IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 19
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у ''Службеном
гласнику општне Мркоњић Град''.
Број: 01-022-45/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 27.04.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.
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Прилог 1.
__________________________________
Превозник (пун назив)
СПИСАК
старих редова вожње за усклађивање за
_________/_______ годину
НАЗИВ
ЛИНИЈЕ

Ред.
бр.

Рег.
број

Вријеме
Пол/дол
Пов/дол

М.П

КООПЕРАНТ

Прилог 2.
__________________________________
Превозник (пун назив)
СПИСАК
старих редова вожње са промјеном за
усклађивање за
_________/_______ годину
НАЗИВ
ЛИНИЈЕ

Рег.
број

Вријеме
Пол/дол
Пов/дол

КООПЕРАНТ

Овјерени појединачни редови вожње
достављају се у прилогу овог списка и чине
његов саставни дио.
М.П.

Прилог 3.
__________________________________
Превозник (пун назив)
СПИСАК
нових редова вожње за усклађивање за
_________/_______ годину

Потпис
одговорног лица
_______________

НАПОМЕНА:
У овај списак прво уписати редове вожње
који се одржавају у кооперацији, а иза тога
редове вожње које превозник одржава
самостално. Редови вожње из овог списка не
могу се поново приказати као стари редови
вожње са другим атрибутима (са промјеном
или са промјеном извршеном усљед више
силе). Ред вожње у кооперацији треба да
најави само један од коопераната, с тим да ред
вожње буде овјерен од свих коопераната.

Ред.
бр.

могу се поново приказати као стари редови
вожње са другим атрибутима (са промјеном
или са промјеном извршеном усљед више
силе). Ред вожње у кооперацији треба да
најави само један од коопераната, с тим да ред
вожње буде овјерен од свих коопераната.

Потпис одговорног лица
____________________

НАПОМЕНА:
У овај списак прво уписати редове вожње
који се одржавају у кооперацији, а иза тога
редове вожње које превозник одржава
самостално. Редови вожње из овог списка не

Ред.
бр.

НАЗИВ
ЛИНИЈЕ

Рег.
број

Вријеме
Пол/дол
Пов/дол

КООПЕРАНТ

Овјерени појединачни редови вожње
достављају се у прилогу овог списка и чине
његов саставни дио.
М.П.

Потпис одговорног
лица
_______________

НАПОМЕНА:
У овај списак прво уписати редове вожње
који се одржавају у кооперацији, а иза тога
редове вожње које превозник одржава
самостално. Редови вожње из овог списка не
могу се поново приказати као стари редови
вожње са другим атрибутима (са промјеном
или са промјеном извршеном усљед више
силе). Ред вожње у кооперацији треба да
најави само један од коопераната, с тим да ред
вожње буде овјерен од свих коопераната.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Redni broj

Datum upisa

LINIJA (polazna,
usputna i krajwa stanica)

Firma i sjedi{te
prevoznika, odnosno ime,

samostalnog privrednika

Uskla|en (datum)
RED VO@WE

Dostavqen
za upis (datum)

REGISTAR REDOVA VO@WE

prezime i prebivali{te

Brisan iz registra
(datum i broj rje{ewa

Primjedba
Prilog 5.

Podatke upisao (potpis)
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 72.став 3.Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'',број 101/04,42/05 и
118/05),члана 47 .Закона о јавним набавкама
БиХ (''Службени гласник БиХ '',број
49/04,19/05,52/05,8/06,24/06 и 12/09) члана 2.
Упутства о примјени Закона о јавним
набавкама БиХ (''Службени гласник
БиХ'',број 3/05) и члана 53.Статута општине
Мркоњић Град (''Службени гласник'' општине
Мркоњић Град ,број 6/05 и 4/08), Начелник
општине д о н о с и

Члан 4.
1)Процјењивање вриједности набавке
врши се у складу са чланом 6.став 5.и7.
ичланом 8.Закона и чланом 8.Упутства о
примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'',број 3/05)
2)Процијењена вриједност набавке може
се заснивати на цијенама предходних
сличних набавки,каталога добављача,или из
истраживања тржишта које је предходно
урађено у вријеме конкретне набавке путем
директног споразума.

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА

Члан 5.
Након пријема понуде од стране једног
добављача,а прије доношења рјешења о
директном споразуму,Уговорни орган
разматра понуду и узимајући у обзир
принцип најефикаснијег коришћења јавних
средстава,опредјељује се да ли ће:
а) прихватити приједлог цијене,
б) преговарати о истој,
в ) у с л у ч а ј у н е п р и х ват љ и в о с т и
ц и ј е н е , од н о с н о н е п о в о љ н о г и сход а
преговораобратити се другом добављачу да
достави приједлог цијене,односно понуде
г)одабрати другу врсту поступка,у складу
са Законом.

Члан 1.
Правилником о поступку директног
споразума (у даљем тексту:Правилник)
дефинишу се основне припреме вођења
поступка директног споразума за потребе
општине Мркоњић Град (у даљем
тексту:Општина )
Члан 2.
1)Поступак директног споразума се
примјењује приликом набавке робе,услуга и
радова чија је вриједност процијењена од
стране Уговорног органа на износ до 6.000,00
КМ.
2)Директни споразум је поступак у којем
Уговорни орган тражи приједлог цијене или
понуду од једног добављача за испоруку робе,
даваоца услуга или извођача радова ,те врши
преговоре или прихвата понуђену цијену,као
услов за коначни споразум.
3)Укупна годишња вриједност свих
набавки у општини Мркоњић Град путем
директног споразума не смије прећи 10%
укупног годишњег буџета предвиђеног за
набавке у општини Мркоњић Град.
Члан 3.
1)Општина Мркоњић Град не може
спровести поступак директног споразума са
намјером да врши дискриминацију или
фаворизује било којег добављача.
2)Поступак директног споразума се
спроводи на начин да осигура поштовање
принципа утврђених чланом 1. Закона о
јавним набавкама Босне и
Херцеговине(удаљем тексту:Закона)

Члан 6.
1) Уг о в о р н и о р г а н ћ е п а ж љ и в о
размотрити захтјев који се односи на
робу,услуге или радове.
2) Захтјев за приједлог цијене или понуде
обухвата детаљан опис робе,услуга
или радова који се траже укључујући и
релевантне факторе попут:
а) количине,
б) техничког описа,
в) естетских или функционалних
захтјева,
г) мјеста испоруке,
д) рока за испоруку и слично,а примјерено
предмету набавке.
Члан 7.
1) Узимајући у обзир члан 2. и 3. овог
Правилника, Уговорни орган врши
избор добављача којег ће позвати и
тако спровести активност набавке.
2) Прије одлуке о позивању одређеног
д о б а в љ а ч а , Уг о в о р н и о р г а н
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провјерава ситуацију на тржишту
робе,услуга или радова,који су предмет
набавке
Члан 8.
1) Одабраном добављачу се достављају
сви захтјеви који се односе на
робу,услуге или радове који се
намјеравају набавити.
2) Узимајући у обзир комплетност
н а б а в ке , Уго в о р н и о р г а н д а ј е
добављачу довољно времена да
припреми приједлог цијене или
понуде,када тражи приједлог исте.
3) Слиједећи принцип добре праксе у
набавци, надлежна служба предлаже
Начелнику општине (у даљем
тексту:Начелник) доношење рјешења
о избору добављача,који је довољно
квалификован да уредно изврши
уговор.
4) Уговорни орган пажљиво оцјењује
понуђену робу,радове или услуге у
односу
на захтјеве који је сам утврдио.
5) Када воде преговоре који се односе на
приједлог цијене представници
Уговорног органа ће поступати у складу
са добром комерцијалном праксом.
Члан 9.
1) Представници Уговорног органа ће
водити рачуна да договорена или
прихваћена цијена не буде већа од
одговарајуће тржишне цијене.
2) Општина може вршити набавке
директним споразумом на начин да
закључи посебан уговор у писменој
форми када се ради о набавци веће
вриједности.
3) Директни споразум сматра се
закњученим и када уговорни орган
прихвати рачун или други основ за
плаћање у случају:
а) набавка чија вриједност износи 500,00
КМ или мање,директни споразум се
сматра закљученим уз прилагања
одговарајуће документације.
б) набавка чија је вриједност већа од
500,00 КМ набавка директним
споразумом доказује се
наруџбеницом уговорног органа или
уговором у писменој форми.
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в) Уговорни орган мора бити у
могућно сти да докаже да су
принципи јавних
набавки
задовољени у конкретном поступку
директног споразума.
Члан 10.
У поступку директног споразума
добављач има право поднијети приговор
Уговорном органу,а жалба није допуштена.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Мркоњић Град''.

Број: 01-022-26/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 19.03.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС», број:101/04,
42/05 и 118/05) и члана 53. Статута Општине
Мркоњић Град («Сл.гласник Општине
Мркоњић Град, број: 6/05 и 4/08), Начелник
општине Мркоњић Град, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о расподјели средстава за подршку
пронаталитетној политици
на подручју општине Мркоњић град
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови и
поступак за додјелу једнократне новчане
помоћи лицима у вези планирања породице,
за рефундацију дијела трошкова једне
процедуре асистиране репродукције (
вантјелесне оплодње).
Члан 2.
Захтјеве за додјелу једнократних
новчаних помоћи за суфинансирање дијела
трошкова једне процедуре асистиране
репродукције ( вантјелесне оплодње)
рјешаваће Комисија састављена од три члана,
коју ће именовати начелник општине
Мркоњић Град.
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Члан 3.
Ус л о в з а о с т ва р и ва њ е п р а ва н а
једнократну новчану помоћ је да је
подносиоцу захтјева који тражи једнократну
новчану помоћ, признато право на једну
процедуру асистиране репродукције на терет
средстава Фонда здравственог осигурања
Републике Српске.

Републике Српске којим се иста признаје,
- копије рачуна плаћених за једну процедуру
након неуспјелог покушаја
- фотокопија текућег рачуна корисника
новчане помоћи.

Члан 4.
Право на додјелу једнократне новчане
помоћи могу остварити лица која су личним
средствима платила сљедећи покушај
вантјелесне оплодње а испуњавају сљедеће
услове:
- да имају пријављено пребивалиште на
подручју општине Мркоњић Град,
- женама до 38 година старости, уколико им
је неуспјела процедура
асистиране
репродукције ( вантјелесне оплодње)
призната од Фонда здравственог осигурања
Рeпублике Српске- тј. није дошло до
трудноће, Општина ће признати трошкове
једне наведене процедуре у 100% износу у
другом покушају.
- женама од 38 до 40 година старости којима
Фонд здравственог осигурања РС признаје
50%
ј ед н е п р о ц ед у р е а с и с т и р а н е
репродукције, Општина ће признати
трошкове у висини од 50 % цијене коштања
једне наведене процедуре у другом покушају,
- женама од 40 до 42 године старости којима
Фонд здравственог осигурања РС признаје
30%
ј ед н е п р о ц ед у р е а с и с т и р а н е
репродукције, Општина ће признати
трошкове у висини од 70 % цијене коштања
једне наведене процедуре у другом покушају.
Изузетно, Комисија може, уз сагласност
Начелника, додјелити једнократну новчану
помоћ када с обзиром на околности оцјени да
је то оправдано.
Члан 5.
Уз захтјев за додјелу једнократне новчане
помоћи подносилац – подносиоци су
дужни приложити сљедеће исправе:
- фотокопију личне карте,
- медицинску документацију (не старију од
једне године ) којом се доказује оправдана
потреба за процедуру асистиране
репродукције ( вантјелесне оплодње) и
Рјешење Фонда здравственог осигурања

Члан 6.
Накнада лицима из члана 3. овог
Правилника исплаћиваће се из буџета
општине Мркоњић Град а до једне трећине
планираних средстава на позицији додатна
средства за здравствену заштиту - кто 614220.
Једнократна новчана помоћ се може
додјелити највише један пут, с тим да укупан
износ додијељене новчане помоћи, не може
износити више од 4.000,00 КМ у текућој
години у којој се подноси захтјев.
Комисија ће предност дати женама старије
животне доби и лицима која се први пут
обраћају писменим захтјевом.
Члан 7.
На основу препоруке Комисије, рјешење о
додјели новчане помоћи доноси начелник
општине.
Рјешење о додјели новчане помоћи је
коначно.
Након доношења рјешења, Комисија ће
најдаље у року од 7 дана писмено обавјестити
подносиоца о рјешавању захтјева за додјелу
новчане помоћи.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављен у Службеном
гласнику општине Мркоњић Град.

Број: 01-022-46/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 01.04.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.

На основу чланова 43. и 72., а у вези са
члановима 76. и 77. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
53. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број: 6/05 и 4/08) Начелник општине
Мркоњић Град, дана 19.05.2009. године,
донио је

15.05.2009.

ОДЛУКУ
о оснивању Општинске комисије за
комуникације
I
Оснива се Општинска комисија за
комуникације (у даљем тексту Комисија), коју
сачињавају:
1. Дивна Аничић, предсједник
Супштине општине Мркоњић
Град,
2. Славојка Зељковић, Начелник
одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности,
3. Весна Костић, Одјељење за
привреду и финансије,
4. Милена Попадић, Одјељење за
просторно планирање и
комуналне послове,
5. Сњежана Ћусо, Служба
заједничких послова Скупштине
и Начелника општине,
6. Милена Малешевић, Служба
заједничких послова Скупштине
и Начелника општине,
7. Младен Цвијић, Служба
заједничких послова Скупштине
и Начелника општине.
II
Комисија се задужује да изради приједлог
Општинске стратегије комуницирања што
укључује:
1. Процјену стања система и праксе
интерне и екстерне комуникације
општинских органа;
2. Предлагање мјера и активности
којима ће се побољшати систем и
пракса комуникације унутар
општинских органа;
3. Предлагање мјера и активности с
циљем побољшања комуникације
општинских органа са (локалним)
медијима, грађанима и њиховим
организацијама и удружењима;
4. Израду и ажурирање базе података
сталних контаката и медија:
5. Провођење консулт ација с а
представницима грађана и
локалних медија које ће бити
основа за побољшање екстерне
ком у н и ка ц и ј е и и з р а д у
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Општинске
с т р ат е г и ј е
комуницирања;
6. Израду приједлога Општинске
стратегије комуницирања.
III
Комисија ће такође предложити мјере и
активности којима ће се побољшати
спровођење законских одредби које се односе
на јавно ст рада, слободу приступа
информацијама, као и редовно, потпуно и
објективно информисање јавности о раду
општинских органа.
IV
Комисија прати спровођење и предлаже
ажурирање Општинске ст ратегије
комуницирања.
V
Комисија ће израдити и усвојити акциони
план с циљем потпуне и олакшане
реализације задатака наведених у овој
Одлуци и дужна је доставити извјештај о раду
начелнику Општине сваких 6 (шест) мјесеци.
VI
Комисија доноси све одлуке већином
гласова од укупног броја чланова.
VII
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број: 01-022-63/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 19.05.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 53. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 6/05 и 4/08),
Начелник општине Мркоњић Град, донио је

Страна 34, број 3

ОДЛУКУ
о суфинансирању трошкова позоришне
манифестације „Септембарски дјечији
сусрети у Мркоњић Граду“ – први
фестивал дјечијег драмског
стваралаштва Републике Српске
I
Овом одлуком Општина Мркоњић Град
прихвата да, у сарадњи са привредним
предузећима из тачке II ове Одлуке, обезбједи
средства у укупном износу од 7.000,00 КМ у
сврху суфинансирања трошкова позоришне
манифестације „Септембарски дјечији
сусрети у Мркоњић Граду“ – први фестивал
дјечијег драмског стваралаштва Републике
Српске.
II
У обезбјеђењу средстава из тачке I ове
Одлуке, поред Општине Мркоњић Град ће
учествовати и сљедећа привредна друштва:
- ЗП „Хидроелектрана на Врбасу“ АД
Мркоњић Град;
- ЈПШ „Шуме Републике Српске“ АД
Соколац, ШГ „Лисина“ Мркоњић Град,
- „МГ МИНД“ ДОО Мркоњић Град;
- „Мркоњићпутеви“ АД Мркоњић
Град и
- „Меркур“ АД Бања Лука.
III
Ову Одлуку доставити Министарству
просвјете и културе Републике Српске Бања
Лука..
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеним
гласнику Општине Мркоњић Град“

Број: 01-434-90/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 19.05.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.

На основу члана 95. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике
Српске“, број: 18/99) и члана 53. и 60. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 6/05 и 4/08),
начелник општине Мркоњић Град,д о н и о је:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора Ј.З.У. Дом здравља «Др
Јован Рашковић» Мркоњић Град о
утврђивању цијене услуга мртвозорства
и именовању доктора медицине мртвозорника
I -Даје се сагласност на Одлуку број:
167-3/09 Ј.З.У. Дом здравља «Др Јован
Рашковић» Мркоњић Град од 28.04.2009.
године о утврђивању услуге мртвозорства.
II -Овај закључак ступа на снагу
даном
доношења, а биће објављен у
Службеном гласнику општине Мркоњић
Град.

Број: 01-504-1/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 04.05.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 2.
Правилника о додјели средстава за подршку
проналатитетној политици на подручју
општине Мркоњић Град, начелник општине
Мркоњић Град, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за додјелу
средстава
I У састав Комисије за додјелу средстава
за суфинансирање дијела трошкова једне
процедуре асистиране репродукције
(вантјелесне оплодње), именују се:
1. Славојка Зељковић, предсједник,
2. Др Александра Еремија, члан,
3. Милена Малешевић, члан
II Задаци Комисије утврђени су
одредбама Правилника о додјели средстава
за подршку проналатитетне политике на
подручју општине Мркоњић Град.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном

15.05.2009.

гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 01-022-46/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 04.05.2009 год.
Тегелтија Зоран,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 08180010), у износу
437,00 КМ са позиције 613700 - трошкови
текућег одржавања на исту потрошачку
јединицу, по захтјеву буџетског корисника.
2.Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се:
-са потрошачке јединице 08180010, са
позиције 613700- трошкови текућег
одржавања............................437,00 КМ
-на потрошачку јединицу 08180010 на
п о з и ц и ј у 6 1 3 2 0 0 - т р о ш ко в и
енергије.................................42,00 КМ,
-на потрошачку јединицу 08180010, на
п о з и ц и ј у 6 1 3 3 0 0 - т р о ш ко в и
комуналних и комуникационих услуга
.............................................100,00 КМ,
-на потрошачку јединицу 08180010 на
позицију 613400- набавка
материјала...........................295,00 КМ.
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: 01-400-21/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 29.04.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.
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На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 6/05 и 4/08), и члана 4.
Правилника о раду Координационог тима за
израду Програма капиталних инвестиција
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број 3/05), Начелник општине д о н о с
и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Координационог тима за
израду Програма капиталних
инвестиција
I Именује се Кординационог тима за
израду Програма капиталних инвестиција у
саставу:
1. Зоран Тегелтија – предсједавајући,
2. Д и в н а А н и ч и ћ – з а м ј е н и к
предсједавајућег,
3. Дамир Сладојевић – секретар тима,
4. Жељка Стојичић – члан,
5. Жељко Стипановић – члан,
6. Миленко Лазић – члан,
7. Здравко Милић – члан,
8. Ђуро Галић – члан,
9. Драгољуб Шикман – члан,
10. Драган Бојанић – члан,
11. Томислав Тодоровић – члан,
12. Боро Марић – члан.
II
Задатак кординационог тима ће бити да
припреми Програм капиталних инвестиција
и то да:
- одреди листе инвестиционих пројеката
приспјелих на процјену на основу
запримљених испуњених приједлога
инвестирања.
- бодује појединачне пројекте на основу
критерија за Програм капиталних
инвестиција.
III
Техничке услуге Координационог тима ће
обављати секретар tима Дамир Сладојевић
IV
Рјешење ће бити достављено свим
члановима Координационог тима.
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V
Даном ступања на снагу овог Рјешења
престаје да важи Рјешење бр. 01-4-7/05 од
14.03.2005. године.

обављати послове Савјета МЗ Подрашница
(технички мандат).

VI
Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику
општине Мркњић Град“.

Број: 01-4-4/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 15.04.2009 год.
Тегелтија Зоран,с.р.
На основу члана 43. и 108. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 53. и 82. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 6/05 и 4/08), а сходно
записнику Збора грађана Мјесне заједнице
Подрашница од 29.03.2009. године, начелник
општине Мркоњић Град, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и чланова
Савјета МЗ Подрашница
1. Утврђује се да су предсједник и
ч л а н о в и С а в ј е т а М ј е с н е з а ј ед н и ц е
Подрашница, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Душко Гајичић, предсједник;
Душко Туторић, члан,
Горан Бјелајац, члан,
Жарко Даниловић, члан,
Борислав Тркуља, члан
Горан Ћоћкало, члан и
Неђо Ковачевић, члан,

разрјешени дужности предсједника, односно
чланова Савјета Мје сне заједнце
Подрашница прије истека мандата већином
гласова од укупног броја бирача који су
присуствовали Збору грађана Мјесне
заједнице Подрашница.
2. Предсједник и чланови Савјета МЗ, из
претходне тачке овог Рјешења, који су
разрјешени дужности, до избора нових
чланова Савјета МЗ Подрашница дужни су

Образложење
Сходно члану 72. Статута општине
Мркњић Град одборник Миле Даниловић
сазвао је Збор грађана МЗ Подрашница са
дневним редом - разматрање Извјештаја о
раду Савјета МЗ у протеклом периоду.
Обзиром да Извјештај о раду Савјета МЗ
није поднесен, а нити је претходно затражено
подношење Извјештаја, Збор грађана је
заузео став којим сматра да Извјештај није
усвојен, након чега је изгласано неповјерење,
односно разрјешење предсједника и чланова
Савјета МЗ Подрашница, гдје је од укупно 94
бирача, 88 гласало „за“, 1 „против“ и 5
„уздржаних“.
Разматрајући детаљно наводе записника
са сједнице Збора грађана МЗ Подрашница од
29.03.2009. године, утврђује се да су
предсједник и чланови Савјета ове Мјесне
заједнице, већином присутних грађана,
разрјешени дужности прије истека мандата, с
тим да су дужни, обављати послове Савјета
МЗ Подрашница до окончања процедуре
избора новог предсједника и чланова Савјета,
(технички мандат), а сходно члану 83. Статута
општине Мркоњић Град.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења
дозвољена је жалба Министарству управе и
локалне самоуправе Републике Српске Бања
Лука, у року 8 дана од дана пријема.
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