Број: 1/19, 01.02.2019. године, језик српског народа

На основу члана 80. став 4. Закона о
уређењу простора и грађења („Служ ени
гласник Репу лике Српске" рој: 40/13,
106/15 и 3/16), члана 19. и 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске", рој: 97/16) и члана
36. Статута општине Мркоњић Град (
„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град", рој: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 21. сједници одржаној
дана 01.02.2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
о просјечној, коначној, грађевинској
цијени m² корисне површине
стам еног и пословног простора у
2018. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена m²
корисне површине стам еног и пословног
простора из претходне 2018. године на
подручју општине Мркоњић Град / у
даљем тексту: Општина/
Члан 2.
Просјечна коначна, грађевинска
цијена у 2018 години m² корисне
површине стам еног и пословног
простора на подручју Општине, износи
508,00 КМ.
Члан 3.
Цијена из члана 2. ове Одлуке служи
као основица за израчунавање висине

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

једнократне ренте.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о просјечној
коначној грађевинској цијени m² корисне
површине стам еног и пословног
простора у 2017. години („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“, рој:
1/18).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 12/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.
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На основу члана 348. Закона о
стварним правима (''Сл. гласник РС'', број:
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 20/12)
и члана 36. Статута општине Мркоњић
Град (''Сл. гласник општине Мркоњић
Град'', број: 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 21. сједници одржаној
дана 01.02.2019. године, донијела је

914/ 10 и 914/20 (по кат. непокр.),
укупне површине 4.155 м²,
5) парцела по Рег. плану бр. 13, к.ч.
19/61-18, ( по попис. кат.), парцела
914/ 11 и 914/19 (по кат. непокр.),
укупне површине 3.368 м²,
6) парцела по Рег. плану бр. 14, к.ч.
19/61-17, ( по попис. кат.), парцела
914/ 12 и 914/18 (по кат. непокр.),
укупне површине 3.726 м²,
7) парцела по Рег.плану бр. 17, к.ч.
19/61-16,(по попис. кат.), парцела
914/ 14 (по кат. непокр.), површине
5.829 м²,
8) парцела по Рег.плану бр. 20, к.ч.
19/61-32,(по попис. кат.), парцела
914/ 16
(по кат. непокр.), површине 5.283 м² и
9) парцела по Рег.плану бр. 21, к.ч.
19/61-31,(по попис. кат.), парцела
914/ 17 (по кат. непокр.), површине
4.076 м².

О Д Л У К У
о начину и условима продаје
непокретности у својини Општине
Мркоњић Град путем лицитације
Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови
и начин продаје непокретности у својини
Општине Мркоњић Град заинтересованим инвеститорима, а које непокретности
се налазе у обухвату Пословне зоне
„Подбрдо“ (у даљем тексту: ПЗ „Подбрдо“).
Члан 2.
ПЗ „Подбрдо“, укупне површине 18,5
ха, ставља се у функцију нове предузетничке инфр аструкт уре у области
индустријско-производне, пословнотрговачке и услужне дјелатности на
начин како је то дефинисано Регулационим планом ПЗ „Подбрдо“, тако што се
одобрава продаја сљедећих некретнина
тог локалитета, уписане у лист
непокретности бр. 3/1 на Општину
Мркоњић Град, и то:
1) парцела по Рег. плану бр. 1, к.ч.
19/61-26, ( по попис. кат.), парцела
914/ 5 (по кат. непокр.), укупне
површине 6 764 м²,
2) парцела по Рег. плану бр. 4, к.ч.
19/61-12 ( по попис. кат.), парцела
914/4 (по кат. непокр.), површине
2.983м²,
3) парцела по Рег. плану бр.11, к.ч.
19/61-20, ( по попис. кат.), парцела
914/ 9 и 914/21 (по кат. непокр.),
укупне површине 3.793 м².
4) парцела по Рег. плану бр. 12, к.ч.
19/61-19, ( по попис. кат.), парцела

Члан 3.
Продаја непокретности из члана 1.
ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем – лицитацијом.
Члан 4.
Почетна продајна цијена непокрет н о с т и к о ј а ј е п р е д м е т п р од а ј е , у
зависности од површине парцеле, износи:
1) 4,00 КМ по 1 м² земљишта за
парцеле из члана 2. Ове Одлуке до
5.000 м²,
2) 3,50 КМ по 1 м² земљишта за
парцеле из члана 2. ове Одлуке
преко 5.000 м².
Излицитирана цијена непокретности из предходног става овог члана
умањује се за:
- 10% у случају запошљавања од 10
до 30 радника,
- 20% у случају запошљавања од 31
до 50 радника,
- 30% у случају запошљавања 51 и
више радника.
Члан 5.
Право учешће на лицитацији имају сва
физичка и правна лица чија је основна
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регистрована дјелатност обављање
индустријско-производне, пословнотрговачке и услужне дјелатности које
представљају основну намјену оснивања
ПЗ „Подбрдо“ Мркоњић Град и како је то
предвиђено Регулационим планом ПЗ
„Подбрдо“, под сљедећим условима:
- да се инвеститор (купац) обавеже
да ће запослити уговорени број
радника у року од 18 мјесеци од
дана увођења у посјед, осим у
случају објективних околности на
које инвеститор није могао
утицати, избјећи или отклонити,
- у случају да инвеститор не изврши
запошљавање предвиђеног броја
радника уговорена цијена парцела
се враћа на излицитирану цијену,
увећану за 100%,
- да, инвеститор, у циљу
обезбијеђења испуњавања преузетих обавеза, обезбиједи одговарајуће гаранције које ће бити ближе
одређене уговором о купопродаји.
Члан 6.
Ако не успије прва лицитација,
лицитација се понавља, а ако не успије ни
поновљена лицитација, сматра се да је
јавно надметање безуспјешно, у којем
случају се продаја може извршити
непосредном погодбом, с тим што цијена
непокретности која се продаје не може
б и т и н и ж а од т р ж и ш н е ц и ј е н е т е
непокретности.
Члан 7.
За парцеле које се продају путем
лицитације, општина је дужна о свом
трошку извршити пренамјену
пољопривредног у грађевинско
земљиште у року од 90 дана на парцеле
довести електричну енергију, воду, одвод
отпадних вода, телекомуникацијску и
транспортну инфраструктуру, те могућност одлагања чврстог отпада.
Члан 8.
Инвеститори који изврше куповину предметних парцела из члана 2. ове
Одлуке и под условима дефинисаним у
овој одлуци имају право на поврат
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уплаћених накнада за уређење грађевинског земљишта и ренту у износу од
50% од висине свих уплаћених накнада.
И н в е с т и т о р и к о ј и ул о ж е в и ш е од
1.000.000,00 КМ и запосле преко 50
радника имају право на поврат 80% од
уплаћених накнада.
Поврат средстава се врши након
уплате ових средстава и подношења
захтјева од стране инвеститора.
Члан 9.
Заинтересована физичка и правна
лица дужна су прије почетка лицитације
положити кауцију на жиро-рачун буџета
Општине Мркоњић Град која износи 10%
од почетне цијене непокретности из
члана 4. ове одлуке за предметне парцеле.
Члан 10.
Продајну цијену предметне
непокретности учесник лицитације са
којим ће се закључити уговор, обавезан је
платити у року од 8 дана након закљученог поступка лицитације, а предаја
непокретности у посјед инвеститора
извршиће се у року од 8 дана након уплате
купопродајне цијене о чему ће се сачинити
записник о увођењу инвеститора у посјед
предметних непокретности.
Члан 11.
Продаја предметне непокретности
објавиће се путем јавног огласа у дневном
листу ''Глас Српске'' и то најкасније 15
д а н а п р и ј е д а н а од р е ђ е н о г з а д а н
лицитације.
Примјерак јавног огласа о лицитацији истовремено се истиче на огласној
табли и интернет страници општине
Мркоњић Град.
Члан 12.
Поступак усменог јавног надметања – лицитацију, почев од расписивања
јавног огласа па надаље, спровешће
Комисија за спровођење јавног
надметања, у саставу:
1) Попадић Милена, предсједник,
Малешевић Милена, замјеник,
2) Врањеш Сања, члан,
Павловић Драгица, замјеник
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3) Ђуза Ратко, члан,
Зорана Благојевић, замјеник.
Члан 13.
С а и н в е с т и т о р о м к о ј е м б уд е
извршена продаја путем лицитације,
ради изградње пословних објеката, у име
општине Мркоњић Град, начелник
општине ће закључити уговор у којем ће
бити дефинисана права и обавезе
уговорних страна.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Мркоњић Град''.
Број: 02- 022- 10/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

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 36.
Статута општине Мркоњић Град (''Сл.
гласник општине Мркоњић Град'', број:
10/17/), Скупштина општине Мркоњић
Град, на 21. сједници одржаној дана
01.02.2019. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о начину
и условима продаје непокретности у
својини Општине Мркоњић Град путем
непосредне погодбе Терзија Дејану из
Мркоњић Града
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о
начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град
путем непосредне погодбе Терзија Дејану
из Мркоњић Града, рој: 02-022.116/18 од
02.11.2018. године („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој: 7/18).

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Мркоњић Град''.
Број: 02- 022- 11/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 79. Закона о
и лиотечко-информационој дјелатности ("Служ ени гласник Репу- лике
Српске", рој: 44/16 и 62/18), члана 24.
Закона систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске“,
број 96/16) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град ("Служ ени гласник
општине Мркоњић Град", рој 10/17),
Скупштина општине Мркоњић Град на 21.
р е д о в н о ј с ј е д н и ц и од р ж а н о ј д а н а
01.02.2019. године донијела је
ОДЛУКУ
o измјенама Одлуке о оснивању Јавне
установе „Народна и лиотека“
Мркоњић Град
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе „Народна и лиотека“ Мркоњић
Град („Служ ени гласник општине
Мркоњић Град“, рој 3/06 и 9/11), члан 9.
мијења се и гласи:
„Средства за финансирање
дјелатности библиотеке обезбјеђује
Оснивач, у складу са Законом о
библиотечко- информационој
дјелатности.
У буџету Републике Српске
обезбјеђују се средства за:
- бруто плате запослених и друга
примања на основу радног односа,
утврђена законским прописима којим се
дефинишу плате запослених у области
о б р а з о в а њ а и к ул т у р е , о п ш т и м и
појединачним колективним уговорима,
- дио програмских дјелатности библиотеке и набавку библиотечке грађе и
-инвестиције у опрему и нове намјенске
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објекте за обављање библиотечке дјелатности и значајнију адаптацију постојећих.
У буџету општине Мркоњић Град
обезбјеђују се средства за материјалне и
режијске трошкове, текуће и инвестиционо одржавање библиотека.
Библиотека може да остварује
средства за рад и из сопствених прихода,
донација, поклона и из других извора, у
складу са законом.“.
Члан 2.
У члану 11. ријеч „ Оснивач“
замјењује се са ријечју „Министарство“.
Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
„Министарство и Оснивач врше
надзор над радом Народне библиотеке.“.
Члан 4.
У члану 14. ријеч „ Оснивачу“
замјењује се са ријечју „Министарству“.
Члан 5.
Члан 16. мијења се и гласи:
„Управни одбор библиотеке има
три члана.
Чланове управног одбора библиотеке именује и разрјешава Министарство, на период од четири године, уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.
Приликом именовања Управног
одбора водиће се рачуна да најмање један
члан има пет година радног искуства у
области библиотечко-информационе
дјелатности.“.
Члан 6.
У члану 17. ријеч „ Оснивач“ замјењује се са ријечју „Министарство“.
Члан 7.
У члану 18. ријеч „ Оснивача“
замјењује се са ријечју „Министарства“.
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Члан 8.
Члан 19. мијења се и гласи:
„Директора библиотеке именује и
разрјешава Министарство, на период од
четири године, уз претходно спроведен
поступак јавне конкуренције.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику oпштине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 9/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 5. и 24. Закона о
систему јавних служ и („Служ ени
гласник Репу лике Српске“, рој: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 12. и 107. Закона о
предшколском васпитању и о разовању
(„Служ ени гласник Републике Српске“,
рој 79/15) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој 10/07),
Скупштина општине Мркоњић Град на 21.
сједници одржаној 01.02.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о организовању и
усклађивању пословања
предшколске установе Дјечији вртић
«Миља Ђукановић» Мркоњић Град
Члан 1.
У Одлуци о организовању и усклађивању пословања предшколске установе
Д ј е ч и ј и в р т и ћ „ М и љ а Ђу к а н о в и ћ“
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“, рој: 9/09 и
5 / 1 2 ) г од и н е , у ч л а н у 1 2 . р и ј е ч и :
„Административне служ е“ замјењују се
ријечима: „Општинске управе“.
Члан 2.
Члан 16. мијења се и гласи:
„Надлежности Управног од ора су:
- доноси Статут и друге опште акте
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п р е д ш ко л с ке ус т а н о в е н а ко ј е
сагласност даје Оснивач,
-

-

-

-

одлучује о пословању предшколске
установе,
разматра извјештај о пословању и
годишњи о рачун,
доноси програм рада и финансијски
план предшколске установе на који
сагласност даје Оснивач,
одлучује о коришћењу средстава, уз
сагласност Оснивача,
доноси одлуке по приговору на одлуке
о из ору радника и распоређивању на
радно мјесто,
покреће поступак код надлежних
здравствених установа за оцјену
радне и здравствене спосо ности
радника,
доноси одлуке по приговорима родитеља дјеце,
врши друге послове утврђене актом о
оснивању и Статутом установе.“.
Члан 3.
Члан 20. мијења се и гласи:

„ Директора Д јечијег вртића
именује и разрјешава оснивач на период
од ч е т и р и г од и н е и у з п р е т ход н о
спроведен поступак јавне конкуренције.
За директора Дјечијег вртића може
ити именовано лице које има завршен
први циклус одговарајућег студијског
програма или еквивалент потре ан за рад
у предшколским установама на
пословима васпитача или стручног
сарадника.
За директора Дјечијег вртића може
ити именовано, поред лица из става 2.
овог члана, и лице које има завршен први
циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потре ан за рад у
васпитно-о разовним установама на
пословима наставника или стручног
сарадника, те дипломирани правник и
дипломирани економиста.
Поред испуњених општих услова,
лице из става 2. и 3. овог члана мора
испуњавати сљедеће услове:
- најмање пет година радног искуства
у својој струци након стицања
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високе стручне спреме и
да није осуђивано правоснажном
пресудом на езусловну казну
затвора и да се против њега не води
кривични поступак.
У случају именовања директора
из става 3. овог члана, директор Дјечијег
вртића дужан је именовати помоћника
директора за васпитно-образовни рад из
реда запослених васпитача или стручних
сарадника у установи.
Лице из става 5. овог члана мора
имати најмање три године радног искуства у својој струци.“.
-

Члан 4.
У члану 22. став 2. рише се.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еним
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 8/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 36. став (2) тачка
28) Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 21. сједници одржаној
дана 01.02.2019. године, д о н и ј е л а ј е
ЕТИЧКИ КОДЕКС
Скупштине општине Мркоњић Град
I У В ОД
Члан 1.
(1) Овим Кодексом изабрани одборници у
Скупштини општине Мркоњић Град (у
даљем тексту: одборници) промовишу
етичке принципе и стандарде свог
понашања, којих ће се придржавати како
би у области свог дјеловања мандат
остварили у најбољем интересу свих
грађана општине.
(2) Одборници Скупштине општине
Мркоњић Град, као непосредно изабрани
представници свих грађана у општини
Мркоњић Град, узајамно се обавезују на
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поштовање овог Кодекса, а све у циљу
јачања повјерења јавности, личног и
политичког интегритета и ауторитета
који припада Скупштини општине
М р ко њ и ћ Гр а д и њ и м а к а о њ е н о м
саставном дијелу.
(3) Поједини изрази употребљени у овом
Кодексу за означавање мушког или
женског рода подразумјевају оба пола.
II ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА
Члан 2.
Ус в а ј а њ е м Е т и ч к о г к о д е к с а
Скупштине општине Мркоњић Град (у
д а љ е м т е кс т у : Код е кс ) од б о р н и ц и
преузимају обавезу да ће се у циљу
обављања свих дужности у Скупштини
општине Мркоњић Град и према јавности
у ц јелини, придржавати принципа
приоритета примјене закона и општег
интереса, одговорности и искрености,
забране примања и давања мита и
корупције, отворености у саопштавању и
односима са медијима, избјегавања сукоба
интереса, правилног управљања
ресурсима и узајамног поштовања.
1. Приоритет примјене закона и
општег интереса
Члан 3.
(1) У свом цјелокупном дјеловању
одборници ће увијек поштовати
приоритет примјене закона и општег
интереса и своје активности ће усмјерити
и д ј е л о в а т и у о с т в а р и в а њу ј а в н о г
интереса.
(2) Одборници ће у свом дјеловању
увијек имати на уму да су изабрани
представници свих грађана у општини
Мркоњић Град и дјеловаће у општем
интересу, а не у свом директном или
индиректном личном интересу или
приватном интересу појединаца или
група појединаца.
(3) У вршењу своје функције,
одборници ће увијек заступати општи
интерес у односу на интересе политичких
субјеката.
(4) Увијек ће се трудити да своје
одлуке и активности реализују искључиво у оквиру прописа и по процедурама

које су предвиђене прописима.
Ниједну своју одлуку неће донијети, нити ће гласати, нити ће прећутати
да јавно изнесу свој став уколико им је
познато да одређени акт који треба да се
донесе није у складу са прописима или да
није поштована прописана процедура
његовог доношења.
(5) Осјећајући властиту одгово-рност
одборник неће свој положај користити за
давање приједлога аката или инсистирати на доношењу аката за која зна или је
очигледно да су супротни прописима.
2. Одговорност и искреност
Члан 4.
Одборници ће своју функцију
обављати савјесно и транспарентно, за
своје су одлуке и активности одговорни
суду јавности и Комисији за статут,
прописе и споровођење Етичког кодекса и
биће увијек спремни да се подвргну било
којој врсти контроле која одговара
њиховом положају.
Члан 5.
У свом дјеловању одборници ће,
према својим знањима и способностима,
увијек самостално доносити своје одлуке
за које су одговорни, увијек имајући у виду
најбоље рјешење за интересе грађана.
3. Забрана примања и давања мита
и корупције
Члан 6.
Одборници ни у ком случају неће у
обављању својих функција примати или
давати неку накнаду, обећавати награду
или какву другу корист или на било који
други начин се понашати тако да се то
може окарактерисати као активно или
пасивно подмићивање по важећем законодавству.
4. Отвореност у саопштавању и
односи са медијима
Члан 7.
(1) Одборници ће у свом дјеловању
и у вези са својим одлукама које доносе,
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увијек бити отворени и ниједном својом
активношћу неће избјегавати да јасно и
јавно саопште своје ставове и разлоге за
властите одлуке и понашање.
(2) Према захтјевима медија ће
п о ш т е н о и у п от п у н о с т и п ру ж а т и
информације везане за обављање њихових дужности, али неће директно пружати
ниједну повјерљиву инфо-рмацију или
и н ф о р м а ц и ју к о ј а с е т и ч е ж и в от а
одборника или трећих лица.
5. Избјегавање сукоба интереса
Члан 8.
(1) Одборници ће се у сваком
случају придржавати одредаба Закона о
спречавању сукоба интереса у органима
власти Републике Српске и других закона
који уређују неспојивост функција
одборника са функцијом или положајем у
локалној управи, државном органу или
јавним предузећима. У свим случајевима
наступања сукоба интереса одборник ће
одмах пријавити такав случај и поступити
по важећим прописима у таквим околностима.
(2) Одборник не може гласати по
било којем питању које се непосредно
тиче привредног друштва у којем он или
члан његове породице има финансијски
интерес и дужан је, када се нађе у таквим
ситуацијама, уздржати се од гласања, те на
сједници објаснити разлоге због којих се
уздржао од гласања.
(3) Одборник ће се уредно придржавати захтјева за пријаву података или
давање информација о функцијама које
заузима, занимању или промјенама у
његовој имовини.
6. Управљање ресурсима
Члан 9.
(1) Одборници ће са највећом
пажњом и осјећањем властите одговорности усмјеравати своје понашање и
одлуке које се односе на финансијска
средства и управљање имовином
О п ш т и н е , и с к љу ч и в о у с к л а д у с а
прописима и општим интересом. Својим
понашањем неће дати повода, нити
активно или пасивно учествовати у
припремању или подстицати доношење

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

неправилних од лука које би могле
донијети личне користи или остварења
нечијег приватног интереса са којима су
повезани финансијским или неким
другим интересом.
(2) Одборници ће се уздржавати од
свих акција које би требало да се заврше
избором, именовањем или постављањем
лица на одређене позиције, а да се при
томе не спроводе прописи, не обезбиједи
поступак отворене јавне конкуренције,
независне провјере и поштовање
принципа квалитета, професионалности,
знања, стручности и способности.
7. Узајамно поштовање и
уважавање
Члан 10.
(1) У међусобној комуникацији и
уопште комуникацији са јавношћу
одборници ће у сваком случају иступати са
уважавањем и поштовањем, његовати
културу дијалога, јасно саопштавати своје
мисли и идеје, избјегавајући коришћење
израза који могу вријеђати или
о м а л о в а ж а в а т и д р у г е од б о р н и к е ,
л и ч н о с т и и л и г ру п е , н а т а ј н ач и н
поштујући једнака права свих на
уважавање њихове личности и увјерења.
(2) У обављању својих функција
одборници ће уважавати улогу запослених у локалној управи. Неће од њих
захтјевати да предузму или пропусте било
коју радњу којом би дали предност
појединцима или групама с циљем
остваривања директне или индиректне
личне користи.
(3) Одборници ће у свом раду и
односу према другим одборницима,
л и ч н о с т и м а и г ру п а м а од р ж а в а т и
дигнитет Скупштине.
(4) Поштујући обавезе одборника да
су дужни присуствовати сједницама
Скупштине општине и радних тијела чији
су чланови, а уважавајући једни друге,
неће напуштати засједање прије
завршетка, а ни током трајања, а да прије
тога не саопште јавно или предсједавајућем разлог повременог или потпуног
напуштања засједања. Ако су оправданим
разлогом спријечени да присуствују
састанцима или сједницама на које су
уредно и благовремено позвани, предсје-
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давајућем ће саопштити те разлоге, а он ће
Скупштину, радно тијело или присутне на
састанку, обавијестити о разлогу изостанка позваног одборника.
(5) Такође, одборници неће без
оправданог разлога изостајати са јавних
манифестација или јавних скупова на које
су уредно и благовремено позвани у
својству изабраног представника. О
разлозима евентуалног изостанка благовремено ће обавијестити организатора
манифестације или скупа.
III КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ, ПРОПИСЕ И
СПРОВОЂЕЊЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
Члан 11.
(1) Обезбјеђење примјене овог
Кодекса врши Комисија за статут, прописе
и споровођење Етичког кодекса Скупштине општине (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисија има предсједника,
замјеника предсједника и три члана.
Предсједник, замјеник предсједника и
један члан Комисије бирају из реда
одборника у Скупштини, а два члана из
реда стручних и научних радника из
области права.
Члан 12.
Комисија прати примјену Кодекса,
а нарочито јавно изнесене примједбе и
препоруке у било ком облику, поступа по
појединачним пријавама за утврђивање
постојања кршења Кодекса, доставља
извјештај Скупштини општине о проведеном поступку са приједлогом санкције
за одборника.
Члан 13.
(1) Одборници, се узајамно подсјећају
и позивају на обавезност поштовања
принципа понашања утврђених овим
Кодексом.
(2) Предсједник Скупштине општине
и Комисија, са највећом пажњом прате,
остваривање принципа утврђених овим
Кодексом и овлашћују се да у сваком
моменту упозоре на обавезу понашања у
складу са Кодексом, као и да предузму
друге мјере у складу са Пословником о
раду Комисије.
(3) Одборници својим активностима
подстичу одржавање грађанских диску-
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сија као облика непосредног учешћа
грађана у доношењу одлука Скупштине
општине, а на којима грађани износе своја
виђења, између осталог и о поштовању
одредби овог Кодекса.
Члан 14.
(1) Предсједник Скупштине општине, одборници и сваки грађанин има
право да поднесе писмену пријаву
повреде Кодекса, а у пријави обавезно
наводе, у чему се састоји повреда Кодекса
и доказе којим то потврђују.
(2) Комисија разматра пријаву и
овлашћена је, да проведе поступак
испитивања основаности пријаве, да
проведе потпуни доказни поступак и
након тога одлучи да ли постоји повреда
неке од одредби овог Кодекса.
(3) Ако Комисија закључи, да није
било повреде неке од одредби овог
Кодекса, о томе обавјештава подносиоца
пријаве и о томе најмање једном годишње
извјештава Скупштину општине.
(4) Ако Комисија закључи, након
проведеног поступка, да је повријеђен
Кодекс, обавјештава јавност о повреди и
доставља извјештај Скупштини општине
о проведеном поступку.
(5) У случају поступања у складу са
претходним ставом, Комисија Скупштини
доставља и приједлог санкције за одборника.
(6) Када Комисија утврди повреду
Кодекса, иста се обавезно објављује у
Службеном гласнику општине Мркоњић
Град и на огласној табли Општине.
Члан 15.
(1) Скупштина општине, у случају
када је Комисија утврдила да је дошло до
повреде Кодекса, одборнику може изрећи
санкцију умањења мјесечне надокнаде за
20 % у трајању од једног мјесеца.
(2) У случају да одборник у току
м а н д а т а п о н о в и п о в р е д у Код е кс а ,
Скупштина му може изрећи санкцију
умањења мјесечне надокнаде за 20 % у
трајању до три мјесеца.
Члан 16.
(1) Санкција умањења мјесечне
надокнаде из претходног члана се
извршава доставом закључка одборнику
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према коме је мјера изречена.
(2) Одјељење за привреду и
финансије обезбјеђује извршење умањења новчане накнаде на основу закључка
из претходног става, умањењем накнаде
за рад одборника.
IV ПРОМОЦИЈА ЕТИЧКИХ
ПРИНЦИПА
Члан 17.
Својим активностима одборници
ће обезбиједити промоцију овог Кодекса у
јавности и медијима.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Одборници Скупштине општине
након потписивања свечане изјаве, у
складу са Пословником о раду Скупштине
општине, потписују и Изјаву о прихватању
и обавези поштовања Етичког кодекса
Скупштине.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог Кодекса
престаје да важи Етички кодекс за
изабране представнике општине
Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број 7/07).
Члан 20.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.
Број: 02- 022- 7/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 21. сједници, одржаној
дана 01.02.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању нацрта Одлуке о
реконструкцији јавне расвјете
на подручју Општине Мркоњић Град
1. Прихвата се нацрт Одлуке о

реконструкцији јавне расвјете на подручју
Општине Мркоњић Град.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 02- 022- 13/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 21. сједници, одржаној
дана 01.02.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
општинских инспекцијских органа
за 2018. годину
1. Усваја се Извјештај о раду
општинских инспекцијских органа за
2018. годину, и то:
- Саобраћајног инспектора,
- Инспектора за храну здравственог испектора,
- Урбанистичко – грађевинског
инспектора,
- Ветеринарског инспектора,
- Тржишног инспектора.
2. Овај закључак ступа на снагу
осмог дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.
Број: 02- 022- 5/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.
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На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 21. сједници, одржаној
дана 01.02.2019. године, донијела је

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 21. сједници, одржаној
дана 01.02.2019. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Основног
суда у Мркоњић Граду
за 2018. годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду
Пореске управе - Подручна јединица
Мркоњић Град за 2018. годину

1. Усваја се Извјештај о раду
Основног суда у Мркоњић Граду за 2018.
годину.

1. Прихвата се Информација о раду
Пореске управе - Подручна јединица
Мркоњић Град, за 2018. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу
осмог дана од дана о јављивања у
„Служ еном гласнику општине Мркоњић
Град“.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 02- 022- 6/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

Број: 02- 022- 3/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Служ ени гласник
Репу лике Српске“, рој 97/16) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град
(„Служ ени гласник општине Мркоњић
Град“, рој 10/17), Скупштина општине
Мркоњић Град на 21. сједници, одржаној
дана 01.02.2019. године, донијела је

На основу члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“, рој
10/17) и члана 10. и 11. Од луке о
извршењу уџета Општине Мркоњић
Град за 2018. годину, број: 02-022112/18(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 10/17 и 8/18), дана
31.12.2018. године Начелник општине
доноси:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању
безбједности на подручју општине
Мркоњић Град за 2018. годину

РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава

1. Прихвата се Информација о стању
безбједности на подручју општине
Мркоњић Град за 2018. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана о јављивања у „Служ еном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 02- 022- 4/19.
Дана, 01.02.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић,с.р.

Одо рава се реалокација средстава
у износу од 23.500,00КМ са потрошачке
јединице 00670400 – Дјечији вртић „Миља
Ђукановић“ Мркоњић Град, позиција
411100- расходи за руто плате
запослених, и позиција 411200-расходи за
руто накнаде на потрошачку јединицу
00670400- Д јечији вртић „Миља
Ђукановић“ Мркоњић Град позиција
638000- Издаци за накнаде плата које се
рефундирају.
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1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 00670400Дјечији вртић „Миља Ђукановић
Мркоњић Град са позиције 411100расходи за
руто плате
запослених.......................9.500,00КМ
и позиције 411200-расходи за
руто накнаде.................14.000,00КМ
- на потрошачку јединицу –
00670400-Дјечији вртић „Миља
Ђукановић“Мркоњић Град на
позицију 63800-издаци за накнаде
плата које се рефундирају.....................
................................................23.500,00КМ
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтјевом.
3. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 05/2-400-14/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“ рој:
10/17 и ) и члана 10. и 11. Одлуке о
извршењу уџета Општине Мркоњић
Град за 2018. број: 02-022112/18(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:(10/17 и 8/18) дана
31.12.2018. године Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 3.000,00КМ са потрошачке
јединице 00670400 – Дјечији вртић „Миља
Ђукановић“ Мркоњић Град, позиција
411110- расходи за нето плат у, на
потрошачку јединицу 00670400- Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
позиција 411200- накнаде трошкова
запоскених

1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 00670400Дјечији вртић „Миља Ђукановић
Мркоњић Град са позиције 411110р а с х о д и
з а
н е т о
плату.......................................3.000,00КМ
- на потрошачку јединицу –
00670400-Дјечији вртић „Миља
Ђукановић“Мркоњић Град на
позицију 411200-накнаде
трошкова запослених...3.000,00КМ
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтјевом.
3. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 05/2-400-32/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“ рој:
10/17 и ) и члана 10. и 11. Одлуке о
извршењу уџета Општине Мркоњић
Град за 2018. број: 02-022112/18(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:(10/17 и 8/18) дана
13.12.2018. године Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 2.000,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 416100- Текуће
дознаке грађанима из уџета-здравство.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999
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– Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва................................2.000,00КМ
- на потрошачку јединицу 00670130 - Одјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 416100-Текуће дознаке
грађанима из
уџетаздравство...........................2.000,00 КМ
2. Средства ће ити утрошена за
Д о н а т о р с ко в е ч е „С љу а в љу
хра рим срцима“.
3.
За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-36/18.
Дана, 21.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“ рој:
10/17 и ) и члана 10. и 11. Одлуке о
извршењу уџета Општине Мркоњић
Град за 2018. број: 02-022112/18(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:(10/17 и 8/18) дана
21.12.2018. године Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 8.250,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415200- Текући
грантови организацијама и удружењима
из о ласти о разовања науке и културе.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са

-

2.

3.

4.

позиције 372200 - Буџетска
резерва................................8.250,00КМ
на потрошачку јединицу 00670130
– Одјељење за друштвене
д ј е л а т н о с т и 4 1 5 2 0 0 -Те к у ћ и
грантови организацијама из
о ласти о разовања, науке и
културе..................................8.250,00КМ
Средства ће ити утрошена у сврху
о р г а н и з а ц и ј е н о в о г од и ш њ и х
активности у ЈУ Култ урно
спортском центару „Петар Кочић“.
За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број: 01-400-37/18.
Дана, 21.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој: 10/17 и ) и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу уџета
Општине Мркоњић Град за 2018. број: 02022-112/18(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:(10/17 и 8/18) дана
21.12.2018. године Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 8.000,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415200- средства
за спорт.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
a. са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва...................................8.000,00КМ
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b. на потрошачку јединицу 00670130
– Одјељење за друштвене
дјелатности 415200-средства за
с п о р т. . . . . . . . . . . . . 8 . 0 0 0 , 0 0 К М
2. Средства ће ити утрошена за
измиривање доспјелих трошкова
према играчима и до ављачима.
3.
За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду
и финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-38/18.
Дана, 21.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Стат у та
општине Мркоњић Град („Служ ени
гласник општине Мркоњић Град“ рој:
10/17 и ) и члана 10. и 11. Одлуке о
извршењу уџета Општине Мркоњић
Град за 2018. број: 02-022112/18(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:(10/17 и 8/18) дана
24.12.2018. године Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 1.692,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415200- текући
грантови организацијама и удружењима
из о ласти о разовања, науке и културе.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва....................................1.692,00КМ
- на потрошачку јединицу 00670130 –
Одјељење за друштвене
дјелатности 415200-текући
грантови организацијама и

удружењима из о ласти
о разовања, науке и
културе.....................................692,00КМ
2. Средства ће ити утрошена за
одлазак ученика на Фестивал науке
у Београд.
3.
За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-39/18.
Дана, 24.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој 10/17) и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу уџета
Општине Мркоњић Град за 2018. годину,
број: 02-022-112/18 („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број 10/17 и
8/18), дана 31.12.2018. године Начелник
општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 1.000,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415214- Текући
грантови вјерским организацијама.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва..................................1.000,00КМ
- на потрошачку јединицу - 00670130
- Одјељење за друштвене
дјелатности на позцију 415214текући грантови вјерским
организацијама................1.000,00КМ
2. Средства ће ити утрошена у
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ск ладу са захт евом Епархије
ихаћко-петровачке.
3. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-42/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој: 10/17 и ) и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу уџета
Општине Мркоњић Град за 2018. број: 02022-112/18(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:(10/17 и 8/18) дана
31.12.2018. године Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 1.000,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415214- Текући
грантови вјерским организацијама.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва...................................1.000,00КМ
- на потрошачку јединицу - 00670130
- Одјељење за друштвене
дјелатности на позцију 415214текући грантови вјерским
организацијама.................1.000,00КМ
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтевом, Српској
православној црквеној општини
Бочац.
3. За реализацију овог Рјешења

задужује се Одјељење за привреду
и финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-43/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој 10/17) и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу уџета
Општине Мркоњић Град за 2018. годину,
број: 02-022-112/18 („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 10/17 и
8/18), дана 31.12.2018. године Начелник
општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 10.000,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415214- Текући
грантови вјерским организацијама.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва................................10.000,00КМ
- на потрошачку јединицу - 00670130
- Одјељење за друштвене
дјелатности на позцију 415214текући грантови вјерским
организацијама..............10.000,00КМ
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтевом, Српској
православној црквеној
општини Ораховљани.
3. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
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доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број: 01-400-44/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој: 10/17) и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу уџета
Општине Мркоњић Град за 2018. годину,
број: 02-022-112/18 („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 10/17 и
8/18), дана 31.12.2018. године, Начелник
општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 16.500,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415214- Текући
грантови вјерским организацијама.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва...............................16.500,00КМ
- на потрошачку јединицу - 00670130
- Одјељење за друштвене
дјелатности на позцију 415214текући грантови вјерским
организацијама..............16.500,00КМ
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтевом, Српској
православној црквеној општини
Бараћи.
3. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном гласнику општине

Мркоњић Град“.
Број: 01-400-45/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 66. Статута општине
Мркоњић Град („Служ ени гласник
општине Мркоњић Град“ рој 10/17) и
члана 10. и 11. Одлуке о извршењу уџета
Општине Мркоњић Град за 2018. Годину,
број: 02-022-112/18 („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 10/17 и
8/18), дана 21.01.2019. године Начелник
општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одо рењу реалокације средстава
Одо рава се реалокација средстава
у износу од 5.000,00КМ са потрошачке
јединице 99999999 - Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200-Буџетска
резерва на потрошачку јединицу
00670130- Oд јељење за друштвене
дјелатности, позиција 415214- Текући
грантови вјерским организацијама.
1. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999 –
Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200 - Буџетска
резерва..................................5.000,00КМ
- на потрошачку јединицу - 00670130
- Одјељење за друштвене
дјелатности на позцију 415214текући грантови вјерским
организацијама.................5.000,00КМ
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтевом Српској
православној црквеној општини
Мркоњић Град.
3. За реализацију овог Рјешења
задужује се Одјељење за привреду и
финансије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и ит ће о јављено у
„Служ еном
гласнику општине
Мркоњић Град“.
Број: 01-400-2/19.
Дана, 21.01.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.
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На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине,
доноси

2.

3.

ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
4.
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
4 1 5 2 0 0 -Те к у ћ и г р а н т о в и
организацијама и удружењима из
о л а с т и о р а з о в а њ а , н ау к е и
к ул т у р е , од о р а в а с е и с п л а т а
средстава, ЈУ Културно спортски
центар „Петар Кочић“, у износу од
8.250,00 КМ.
2. Средства ће ити утрошена у сврху
организације новогодишњих
активности у Културном центру.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој:
571-060-00000790-94 код
Комерцијалне анке а.д Бања Лука.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.
Број: 01-532-454/18.
Дана, 17.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи
ЗАКЉУЧАК
o одобрењу исплате средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Од јељење за општ у управу и
друштвене дјелатности 415200 –

5.

средства за спорт, одобрава се
исплата средстава КК „Младост“ у
износу од 8.000,00КМ.
Средства ће ити утрошена за
измирење доспјелих трошкова
према играчима и добављачима.
Исплата одобрених средстава
извршиће на жиро рачун
5710600000027490 код
Комерцијалне банке.
По утрошку средстава доставити
комплетан финансијски извјештај.
З а и з в р ш е њ е о в о г з а к љу ч к а
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.

Број: 01-532-452/18.
Дана, 21.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи
ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415200- текући грантови
организацијама и удружењима из
о б л а с т и о б р а з о в а њ а , н ау ке и
култ уре, одо рава се исплата
средстава, ОШ „Петар Кочић“, у
износу од 1.692,00 КМ.
2. Средства ће ити утрошена за
одлазак ученика на Фестивал науке
у Београд.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на рачун р. 55 од
30.11.2018. године, превознику
„Граци превоз“ д.о.о. жиро рачун
рој: 5620990000708885 код НЛБ
Развојна анка а.д Бања Лука.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
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привреду и финансије.
Број: 01-532-462/18.
Дана, 24.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи
ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
организацијама, одо рава се исплата
средстава, Српској православној
црквеној општини Ораховљани, у
износу од 10.000,00 КМ.
2. Средства ће ити утрошена за
уређење Парохијског дома у
Ораховљанима.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој:
5620998093958690 код НЛБ
Развојне анке а.д Бања Лука, ЈИБ
4401765190028.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.
Број: 01-532-470/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи
ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
о р г а н и з а ц и ј а м а , од о р а в а с е
исплата средстава, Епархија
ихаћко-петровачка, у износу од
1.000,00 КМ.
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтјевом.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој:
554-00400300025-19 код Pavlovic
International Bank, JIB
4401765190001.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.
Број: 01-532-471/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи
ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
о р г а н и з а ц и ј а м а , од о р а в а с е
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и с п л а т а с р е д с т а в а , С р п с ко ј
православној црквеној општини
Бараћи, у износу 16.500,00 КМ.
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтјевом.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој:
571-060-00000441-74 код
Комерцијалне банке ад Бања Лука,
JИБ 440387210002.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.
Број: 01-532-472/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи
ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
о р г а н и з а ц и ј а м а , од о р а в а с е
исплата средстава, Српској
православној црквеној општини
Бочац, у износу од 1.000,00КМ.
2. Средства ће ити утрошена у
складу са захтјевом.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој:
571-060-00000319-52 код
Комерцијалне анке а.д Бања Лука.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.

Број: 01-532-311/18.
Дана, 31.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Служ ени гласник
Репу лике Српске" рој 97/16) и члана 66.
Статута општине Мркоњић Град
(,,Служ ени гласник општине Мркоњић
Град”, рој 10/17), Начелник општине, д о
носи
ЗАКЉУЧАК
о одо равању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве – реалокацијом
на потрошачку јединицу 00670130
Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности– позиција
415214- текући грантови вјерским
о р г а н и з а ц и ј а м а , од о р а в а с е
исплата средстава, Српској
православној црквеној општини
Мркоњић Град, у износу 5.000,00
КМ.
2. Средства ће ити утрошена у складу
са захтјевом.
3. Исплата одо рених средстава
извршиће се на жиро рачун рој:
571-060-00000188-57 код
Комерцијалне банке ад Бања Лука.
4. За спровођење овог Закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.
Број: 01-532-26/19.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 21.01.2019. године
Дивна Аничић,с.р.
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