Број: 3/16, 26.04.2016. године, језик српског народа

На основу члана 23. став 1. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске, број: 124/08, 3/09, 58/09,
95/11 и 60/15) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 5/14) Скупштина
Општине Мркоњић Град, на
сједници
одржаној дана 26.04.2016. године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
o давању сагласности за закључивање
Уговора о купопродаји некретнина
између Општине Мркоњић Град и Дакић
Владе Драшка и Дакић Босиљке удова
Владе из Оћуна.
Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање
Уговора о купопродаји некретнина између
Општине Мркоњић Град и Дакић Драшка из
Оћуна и то за парцелу број:15/49 К.О. Оћуне у
површини од 400 м2, башта – њива 5 класе,
уписане у посједовни лист број:42/1, уз
накнаду у износу од 3.200,00 КМ у сврху
изградње резервора за воду за насељено
мјесто Оћуне.
Члан 2.
Уговором из тачке 1. ове Одлуке
регулисаће се сви међусобни односи између
Општине Мркоњић Град и Дакић Владе
Драшка и Дакић Босиљке из Оћуна, као
доживотног издржаоца по рјешењу Основног
суда у Мркоњић Граду број: 750О02409111О
од 24.01.2012. године.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник Општине
Мркоњић Град да закључи Уговор из тачке 1.

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

са Дакић Владе Драшком и Дакић Босиљком
из Оћуна, корисником издржаоца, према горе
наведеном рјешењу Основног суда.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град.

Број 02-022-42/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 40. Закона о уређењу
простора и грађења ("Службени гласник
Републике Српске" број: 40/13, 106/15), члана
3 0 . З а ко н а о л о ка л н о ј с а м оу п р а в и
("Службени гласник Републике Српске" број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град ( „Службени
гласник општине Мркоњић Град", број 5/14),
Скупштина општине Мркоњић Град на 35.
сједници одржаној дана 26.04.2016. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради измјене дијела
Регулационог плана Центар Мркоњић
Град за изградњу Парка и Трга краља
Петра I Карађорђевића
Члан 1.
Приступа се изради измјене дијела
Регулационог плана Центар Мркоњић Град
за изградњу Парка и Трга краља Петра I
Карађорђевића („Службени гласник општине
М р ко њ и ћ Гр а д “ , б р о ј : 7 / 0 7 ) , р а д и
дефинисања намјене предметног простора (у

Страна 2, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

даљем тексту: План).

одржавања јаве расправе на нацрт Плана која
се мора одржати у року од 30 дана од дана
затварања јавног увида из члана 48.став 5
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15).Приједлог Плана
утврђује се у складу са закључцима са
стручне расправе.

Члан 2.
Простор који ће се обухватити Планом
је простор између стамбено – пословног
објекта и степеништа које повезује улицу
Симе Шолаје и простор Трга и Парка.
Планом ће бити обухваћен простор у
површини око 15 m².
Простор који ће се обухватити планом
приказан је на копији плана и изводу из
Регулационог плана који чине саставни дио
ове Одлуке.
Члан 3.
План се доноси за временски период
од 10 (десет) година.
Члан 4.
За израду Плана дефинишу се следеће
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу,
Правилника о садржају, начину
израде и доношења докумената
просторног уређења, те другим
прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење
простора (саобраћај, снабдијевање
водом и енергијом, телекомуникације,
заштита од природних непогода и
техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних
вриједности, културних добара,
п о љ о п р и в р е д н о г и ш у м с ко г
земљишта и других елемената
животне средине и др.),
- Приликом израде Плана потребно је
водити рачуна о јавном интересу и
општим и посебним циљевима
просторног развоја,
- Носилац израде обавезан је
обезбиједити усаглашеност Плана – у
току његове израде, са документом
просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са
важећим планским документом
најближег претходног нивоа.
Члан 5.
Преднацрт Плана израдиће се у року
од 60 дана од заључења уговора о изради
Плана.
Приједлог плана утврдиће носилац
припреме Плана и Начелник општине након

Члан 6.
Садржај Плана начелно је одређен
чланом 35. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15), а детаљније
одредбама од члана 144.до члана 154.
Правилника о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 69/13).
Члан 7.
На приједлог
Носиоца припреме
Плана, Скупштина општине утврђује Нацрт
Плана, мјесто, вријеме и начин његовог
излагања на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид
у трајању од 30 дана у просторијама Носиоца
припреме и Носиоца израде Плана.
О мјесту, времену и начину излагања
Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити
обавјештена огласом објављеним у
средствима јавног информисања осам (8)
дана прије почетка јавног увида и петнаест
(15) дана од почетка излагања нацрта на јавни
увид.
Носилац израде Плана обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења који су достављени током јавног
увида и да прије утврђивања приједлога
Плана о њима заузме свој став који у писаној
форми доставља носиоцу припреме Плана и
лицима која су доставила своје приједлоге,
примједбе и мишљења.
Став Носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на
јавној расправи која ће се заказати и одржати
у року и саставу утврђеним у одредбама
члана 48.став (5) и (6) Закона о уређењу
простора и грађењу.У складу са закључцима
утврђеним на јавној расправи, Носилац
припреме Плана и Начелник општине
утврдиће приједлог Плана и доставити га
Скупштини општине на усвајање.

26.04.2016.
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Члан 8.
Средства за израду Плана и трошкове
у поступку његовог доношења обезбиједиће
инвеститор Каурин Небојша из Мркоњић
Града.
Члан 9.
Носилац припреме Плана је Одјељење
за просторно планирање и комуналне
послове општине Мркоњић Град, а носилац
израде Плана биће одређен у складу са
Законом о јавним
набавкама Босне и
Херцеговине.

На основу члана 22. и 348. Закона о
стварним правима (''Сл. гласник РС'', број:
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. и
12. став 3. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број
20/12) и члана 40. Статута општине Мркоњић
Град (''Сл. гласник општине Мркоњић Град'',
број: 5/14), Скупштина општине Мркоњић
Град, на 35. сједници одржаној дана
26.04.2016. године, донијела је

Члан 10.
Нослац припреме Плана дужан је да у
току израде Плана обезбиједии сарадњу и
усаглашавање ставова, а Носилац израде
Плана – стручна организација која ће
израђивати План дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања развоја,
те предузећима у чијој је надлежности
саобраћајна, комунална и енергетска
инфраструктура, а да обавезно прибави
мишљења на приједлоге планских рјешења
од:
- КП „ПАРК“а.д. Мркоњић Град,
- РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић
Град,
- Телекомуникације РС А.Д. Бања Лука,
- ЈП „Путеви Републике Српске“,
- органи и правна лица у чијем
дјелокругу су: противпожарна
заштита, заштита животне околине,
сеизмолошка и заштита културно
–историјског и природног насљеђа.
Органи, организације и предузећа из
става 1. овог члана дужни су сарађивати са
но сиоцем израде Плана, давати јој
приједлоге, мишљења, примједбе и податке
везане за рад на изради Плана.

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

Члан 11.
Но силац израде ће до ст авити
Носиоцу припреме елаборат Плана у
дигиталном облику и аналогном облику у
уговореном броју примјерака.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-37/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и
начин продаје непокретности у својини
Општине Мркоњић Град и то: парцеле број:
204/5, звана „Беглук“, површине 1.068 м2,
уписана у Л.Н. број: 228/60, К.О. Бјелајце,
купцу Чигоја Живку из Мркоњић Града,
Бјелајце бб, путем непосредне погодбе.
Члан 2.
Утврђује се да прва лицитација
заказана дана 02.04.2015. године, као и
поновљена лицитација заказана дана
20.04.2015. године, за продају наведених
некретнина су остале безуспјешне, тако да се
продаја ових некретнина, сходно члану 12.
став 3. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број
20/12), може извршити непосредном
погодбом.
Члан 3
Скупштина општине Мркоњић Град
продаје са 1/1 дијела, а купац Живко Чигоја из
Мркоњић град,, путем непосредне погодбе
купује са 1/1 дијела некретнина у својини
Општине Мркоњић Град и то:
- парцелу број: 204/5, зв. „Беглук“,
површине 1.068 м² .
Купац Живко Чигоја из Мркоњић
Град, купује непокретносри у сврху изградње
пословног објекта – паркиралишта за теретна
моторна возила и грађевинске машине, а ради
обављања основне пословне дјелатности-

Страна 4, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

превоз роба у друмском саобраћају.

На основу члана 30. став 1. алинеја 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05 и 98/13) и члана 40. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 5/14)
Скупштина општине Мркоњић Град на 35.
сједници одржаној дана 26.04.2016.године д
оноси

Члан 4.
Купопродајна цијена непокретности парцеле 204/5, зв. „Беглук“, површине 1.068
м² износи 4.272,00 КМ (4,00 КМ/ м²),
словима:
четирихиљадедвјестаседамдесетдвије КМ.
Члан 5.
Предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана од дана
уплате купопродајне цијене о чему ће
надлежни орган сачинити записник о
увођењу у посјед купца, као инвеститора.
Члан 6.
Трошкове у вези ове одлуке, нотарску
накнаду, таксе, као и трошкове уписа
власништва и укњижбе у јавним регистрема
непокретности сноси купац.
Члан 7.
Овлашћује се начелник општине
Мркоњић Град, Дивна Аничић да са купцем,
Чигоја Живком из Мркоњић Град коме се
врши продаја путем непосредне погодбе,
ради изградње пословног објеката, у име
општине Мркоњић Град, закључи уговор у
којем ће бити дефинисана права и обавезе
уговорних страна.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Мркоњић Град''.
Број 02-022-38/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

ОДЛУКУ
о усвајању Завршног рачуна буџета
општине
Мркоњић Град за 2015. годину
Члан 1.
Усваја се Завршни рачун буџета општине
Мркоњић Град за 2015 годину, који садржи:
Укупно приходи, примици, грантови
................................................9.632.275,00 KM
Расходи за оређене намјене
................................................8.222.529,00 KM
Отлпата домаћег задуживања
..................................................900.276,00 КМ
Укупни расходи и издаци
..............................................9.122.805,00 KM
Приходи обрачунског карaктера
..................................................652.601,00 КМ
Расходи обрачунскогкарaктера
...............................................2.407.777,00 КМ
Члан 2.
Остварени суфицит
у 2015 години је
509.470,00 КМ.
Члан 3.
Остварени суфицит
из члана 2. биће
утрошен на сљедећи начин:
- 350.000КМ - финансирање пројекта
изградње водовода у МЗ Оћуне,
- 58.278,14KM - финансирање пројекта
реконструкције Ватрогасног дома,
- 101.191,86КМ - покриће дијела
дефицита из ранијих година.
Члан 4.
Саставни дио Одлуке је табеларни преглед
прихода, примитака, расхода, издатака,
прихода и расхода обрачунског каректера,
средстава и извора средстава, потраживања и
обавеза.

26.04.2016.
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Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.“

Број 02-022-41/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМИТАКА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2014 година
4.905.883,00
2.763.035,00
158.494,00
731.803,00

КМ
КМ
КМ
КМ

2015 година
5.496.569,00
2.692.645,00
84.418,00
371.108,00

КМ
КМ
КМ
КМ

Примици од нефинансијске имовине

151.892,00

КМ

504.146,00

КМ

Примици за финансиjску имовину

131.383,00

КМ

133.389,00

КМ

Примици од задуживања
Укупно примици

0,00
8.842.490,00

КМ
КМ

350.000,00
9.632.275,00

КМ
КМ

Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи

2.586.502,00
1.607.580,00
95.623,00
422.497,00
966.025,00
1.342.037,00
678.750,00
104.720,00
816.877,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

2.631.457,00
1.606.850,00
83.438,00
238.524,00
1.141.310,00
1.367.158,00
950.992,00
202.800,00
900.276,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

8.620.611,00

КМ

9.122.805,00

КМ

221.879,00

КМ

509.470,00

КМ

1.458.615,00
2.285.332,00

КМ
КМ

652.601,00
2.407.777,00

КМ
КМ

Порески приходи
Непорески приходи
Gрантови
Трансфер од РС

за лична примања
по основу кориштења роба и услуга
за финансијске трошкове
за субвенције
за грантове
за социјалну заштиту
за нефинансијску имовину
за финансијску имовину
за отплату кредита

Укупно расходи и издаци

Разлика прихода и расхода -суфицит
Обрачунски приходи и расходи
Приходи обрачунског карактера
Расходи обрачунског карактера

ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ
2014 година
Новчана средства
Краткорочна пласмани
Краткорочна потраживања
Краткорочна разграничења
Дугорочни пласмани
Дугорочна потраживања
Дугорочна разграничења
Нефинасијска имовина
Укупно актива
Краткорочна обавеза
Дугорочне обавезе
Трајни извори средстава
Резерве
Финансијски резултат
Укупно пасива

Ванбилансна евиденција

177.974,00 КМ

564.522,00
120.908,00
839.617,00
150.000,00
3.593.553,00
569.195,00

2015 година
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

790.769,00
177.974,00
659.129,00
6.008,00
3.606.605,00
355.358,00
39.619,00
46.964.269,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

54.889.391,00
3.240.075,00
3.323.539,00
7.428.848,00
1.950.508,00
38.946.421,00
54.889.391,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

52.599.731,00
2.775.937,00
1.783.434,00
7.563.675,00
1.950.508,00
38.526.177,00
52.599.731,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

58.000,00

КМ

2.250,00

КМ

49.051.596,00
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14.), Скупштина општине
Мркоњић Град на 35. сједници одржаној дана
26.04.2016. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 35. сједници, одржаној дана
26.04.2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава у сврху
учешћа у трошковима сахране

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију Програма за подстицај
привредног развоја општине
Мркоњић Град у 2016. години
(Компонента: Подршка развоју
пољопривреде)

Члан 1.
Oдобравају се новчана средства из
буџета општине Мркоњић Град, са позиције
буџетске резерве у износу од 1.000,00 КМ,
Марчета Дамјану оцу преминулог Марчета
Марка из Мркоњић Града у сврху учешћа у
трошковима сахране.
Члан 2.
Одобрена средства исплатити на
рачун
Марчета Дамјана број: 571-06001021436-58 отворен код Комерцијалне банке
Мркоњић Град или 562-100-80149761-97 код
НЛБ Развојне банке у Мркоњић Граду.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Грaд“.
Број 02-022-34/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

I
У састав Комисије за имплементацију
П р о г р а м а з а п од с т и ц а ј п р и в р е д н о г
развојаопштине Мркоњић Град у 2016.
години (Компонента: Подршка развоју
пољопривреде), именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Радован Димитрић, предсједник
Остоја Дулић, члан,
Зорица Гламочак, члан,
Дијана Еремија, члан,
Никола Ступар, члан.

II
Задаци Комисије из тачке I овог
Рјешења одређени су Програмом за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић Град у
2016. години.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број 02-022-35/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

26.04.2016.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 35. сједници, одржаној дана
26.04.2016. године, донијела је

На основу члана 40. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, i 98/13),
члана 40. Статута Општине Мркоњић Град
(„Службени гласник Општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 35. сједници одржаној 26.
04.2016. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију Програма за подстицај
привредног развоја општине
Мркоњић Град у 2016. години
(Компонента: Подршка развоју
МСП и предузетништва)

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјеника начелника
општине Мркоњић Град

I
У састав Комисије за имплементацију
Програма за подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град у 2016. години
(Компонента: Подршка развоју МСП и
предузетништва), именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Миленко Милекић, предсједник
Гојко Грабеж, члан,
Томислав Тодоровић, члан,
Горан Тодоровић, члан,
Драган Богојевић, члан.

II
Задаци Комисије из тачке I овог Рјешења
одређени су Програмом за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић Град у
2016. години.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-36/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

1. Радомир Попадић из Мркоњић
Града разрјешава се дужности замјеника
начелника Општине Мркоњишћ Град, на
лични захтјев.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-33/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 35. сједници, одржаној дана
26.04.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу
буџета општине
Мркоњић Град за 2015. годину
1. Усваја се Извјештаја о извршењу
буџета општине Мркоњић Град за
2015. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном гаснику општине
Мркоњић Град“.
Број 02-022-39/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град на 35. сједници, одржаној дана
26.04.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом
здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град у 2015. години
1. Усваја се Извјештаја о раду ЈЗУ Дом
здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град у 2015. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном гаснику општине
Мркоњић Град“.

Број 02-022-40/16
Дана, 26.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 64. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 05/14) и на основу
Одлуке о начину и процедури ажурирања
Програма капиталних инве стиција
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број 9/05), Начелник општине д о н о с
и
ОДЛУКУ
о плану и динамици ажурирања
Програма капиталних инвестиција
2017- 2021. године
I
Усваја се план и динамика ажурирања
Програма капиталних инвестиција (ПКИ) у
складу са Анексом I ове Одлуке.
II
План и динамика ажурирања ПКИ
обавезујућа је за све особе, организационе
јединице и све друге субјекте који су
укључени у процес ажурирања Програма
капиталних инвестиција.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град».
Број:01-4-1/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 15.04.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.
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26.04.2016.

АНЕКС I
План и динамика ажурирања Програма капиталних инвестиција (ПКИ) 2017. – 2021. године

АКТИВНОСТИ
Одлука начелника о плану и динамици рада.
Корекција и ажурирање обрасца за подношење приједлога за
инвестирање.
Састанак координационог тима и евентуална измјена критеријума за
рангирање инвестиционих пројеката.
Медијска кампања.
Обавјештавање грађана о ажурирању ПКИ.
Објављивање рока за подношење нових пријава.
Дистрибуција приједлога за инвестирање.
Поднесени приједлози се прикупљају, комплетирају и анализирају.
Одређују се финансијске потребе на основу прикупљених приједлога
за инвестирање.
Ангажовање постојеће пројекције прихода и расхода као и слободних
средстава у општинском буџету.
Одређивање слободних средстава предвићених за последњу годину
наредног Програма капиталних инвестиција.
Нови приједлози пројеката се дијеле по секторима (групама).
Бодовање нових пројеката.
Нови пројекти се укључују у постојећу листу и рангирају према броју
освојених бодова.
Усвајање прелиминарне листе инвестиционих пројеката за
Програм капиталних инвестиција.
Анализе потреба и могућности кредитирања.
Одређивање основе за кориштење кредитних средстава, висине тих
средстава и извора финансирања пројеката и саставу наредног
Програма.
Анализа могућности вањског финансирања инвестиционих
пројеката предложених за наредни Програм.
Одређивање висине неопходног властитог удјела у инвестирању
сваког пројекта.
Одређивање листе пројеката за које би постојала
могућност партнерства између јавног и приватног сектора.
Приједлог наредног Програма капиталних инвестиција доставља се
Скупштини.
Пресједник скупштине шаље наредни Програм капиталних
инвестиција релевантним скупштинским комисијама и одборима како
би они дали своје мишљење.
Писмено формулисане приједлоге Програма комисије и одбори
просљеђују Одбору за буџет и финансије.
Одбор за буџет дефинише коначне исправке и мишљења о пројекту и
доставља их начелнику.
Разрађивање варијанте коначне верзије Програма.
Скупштина општине доноси Одлуку о усвајању новог Програма
капиталних инвестиција.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Начелник

ТЕРМИНИ
15.04.- 20.04.

Начелник
Координациони тим
Начелник
Секретар коорд.тима

20.04 - 25.04.

Начелник
Секретар коорд.тима

20.04.-31.05.

15.04 - 31.05.

Начелник

До 15.07.

Начелник за
финансије
Начелник
Координациони тим

Од 10.07.
до 10.08

Начелник

Од 10.07.
До 10.08.

Начелник

До 01.08.

Начелник

До 20.08.

Предсједник
Скупштине

До 31.08.

Скупштинске
комисије
Одбор за буџет и
финансије
Начелник
Скупштина
општине

До 15.09.

До 30.11.
До 31.12.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13),
члана 64. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/14), Начелник општине,
доноси

На основу члана 43. став 10. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
79/15) и члана 64. Статута општине Мркоњић
Град („Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 5/14) Начелник општине
Мркоњић Град, на захтјев ЈУ „Миља
Ђукановић“ Мркоњић Град, дана 19.04.2016.
године, донио је

ОДЛУКУ
о начину и поступку исплате новчане
накнаде за новорођену дјецу
у току 2016.год.
1. Овом одлуком се регулише начин и
поступак исплате новчане накнаде
мајкама, за свако новорођено дијете.
2. Свака мајка која има пребивалиште на
подручју општине Мркоњић Град а у
току 2016. године роди дијете, има
право на једнократну исплату новчане
накнаде (у даљем тексту: Накнада), у
износу од 125,00 КМ.
3. За исплату накнаде, по овој Одлуци,
мајка-корисник подноси захтјев
Начелнику општине. Захтјев се
подноси на прописаном обрасцу у
Центру за пружање услуга грађанима
(шалтер – сала) уз захтјев се прилаже
копија извода из матичне књиге
рођених или копија отпусне листе из
болнице за дијете и копија личне карте
мајке.
4. На основу поднешеног захтјева и
приложене документације уз захтјев,
Начелник општине ће донијети
Закључак о исплати накнаде за
новорођено дијете, а Одјељење за
привреду и финансије, ће извршити
исплату накнаде.
5. Исплата накнаде вршиће се из
средстава обезбијеђених буџетом
Општине Мркоњић Град – позиција
средства за пронаталитетну политику,
на благајни општине, или путем
текућег рачуна према жељи мајке,
подносиоца захтјева.
6. Ова oдлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у
„Службеном гласнику oпштине
Мркоњић Град“.

Број:01-532-146/16 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 18.04.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности за формирање
васпитних група у ЈУ Дјечији вртић
„Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
1. Даје се сагласност да се у ЈУ Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град организује рад са дјецом у
васпитним групама са увећаним
бројем дјеце до 20% за школску
2015/2016. годину у односу на број
дјеце прописан чланом 43. Закона о
п р е д ш ко л с ком в а с п и т а њ у и
образовању („Сл. гласник Републике
Српске“ број: 79/15).
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број:01-60-5/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 19.04.2016.год.
Дивна Аничић, с.р.
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26.04.2016.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 64. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), начелник општине
Мркоњић Град, дана 16.11.2015. године,
донио је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на годишњи
Програм рада за радну 2015/2016 годину
ЈУ Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град
I
Даје се сагласност на годишњи Програм
рада за радну 2015/2016. годину ЈУ Дјечијег
вртића „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град,
број: 650-2/15,који је донио директор ЈУ
Дјечијивртић „Миља Ђукановић“, дана
29.09.2015. године.
II
Саставни дио овог Рјешења чини
горишњи Програм рада за радну 2015/2016.
годину ЈУ Дјечијивртић „Миља Ђукановић“
Мркоњић Град, број: 650-2/15. од дана
29.09.2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број:04-60-12/15
Дана, 16.11.2015.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дивна Аничић, с.р.
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