
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД
Број: 02-013-24/14.
Дана, 11.08.2014. године

На основу члана 48. став 1. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град", број: 5/14.) и члана 21. Пословника Скупштине општине Мркоњић
Град - пречишћен текст („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 3/10 и 9/12),

с  а  з  и  в  а  м

19. сједницу Скупштине општине Мркоњић Град, која ће се одржати дана 18.08.2014.
године (понедјељак) у сали Скупштине општине Мркоњић Град са почетком у 10:00 часова.

За ову сједницу предлажем сљедећи

Д н е в н и    р е д:

1.Усвајање Извода из записника са 18. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град,
одржане 27.06.2014. године;

2. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Програма за подстицај привредног
развоја општине Мркоњић Град у 2014. години;

3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утрошку новчаних средстава са посебног
рачуна водних накнада у 2014. години;

4. Приједог Одлуке о измјени Одлуке о условима продаје локација у пословној зони
Подбрдо;

5. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини општине
Мркоњић Град;

6. Приједлог Одлуке о давању у закуп школског објекта у насељеном мјесту Пецка;
7. Приједлог Одлуке о висини плата функционера општине Мркоњић Град;
8.Приједлог Одлуке о одређивању новчане накнаде одборницима Скупштине

општине Мркоњић Град и члановима радних тијела Скупштине;
9. Приједлог Одлуке о одређивању новчане накнаде члановима Општинске изборне

комисије Мркоњић Град;
10. Приједлог Одуке о објављивању Јавног огласа за именовање чланова Општинске

изборне комисије Мркоњић Град;
11. Рјешење о именовању Комисије за избор.

ПРЕДСЈЕДНИК СО,
Миленко Милекић,с.р.



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 18. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 27.06.2014. године
у згради општине Мркоњић Град (скупштинска сала), са почетком у 10:00 часова.

Предсједник Скупштине Миленко Милекић, отворио је сједницу и констатовао да
сједници од 25 одборника присуствују 22 одборникa. Oдборници, Остоја Дулић и Радана
Гаврић су оправдано одсутни. Поред одборника сједници су присуствовaли: начелник
општине Дивна Аничић, замјеник начелника општине Радомир Попадић, начелници
одјељења Слободан Рајковић, Дамир Сладојевић, Томислав Тодоровић, Митар Цвијић и В.Д.
начелника Тијана Рађевић – Дрљача,   представник Општинске борачке организације Душко
Милетић, шеф Бироа за запошљавање  Милан Аничић, директор Ш.Г. „Лисина“ Мркоњић
Град Недељко Антић и представник Удружења спортских риболоваца Слободан Обрадовић.

Рад сједнице пратили су представници информисања.
Сједницом је предсједавао предсједник Скупштине општине Миленко Милекић који

је отворио сједницу, а потом и расправу о предложеном дневном реду.
У расправи је учествовао предсједник Скупштине општине Миленко Милекић.
Предсједник Скупштине општине Миленко Милекић, је предложио да се у расправи

споје сљедеће тачке дневног реда:
-Тачка под редним бројем 3. Приједлог Одлуке о уређењу простора и грађевинском

земљишту  и тачка под редним бројем 4. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта.

Приступило се гласању за спајање у расправи тачака дневног реда под редним бројем
3. Приједлог Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту  и тачка под редним
бројем 4. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта.

Једногласно је одлучено да се у расправи споје наведене тачке дневног реда.
По завршетку расправе приступило се усвајању дневног реда.
Једногласно је усвојен сљедећи:

Д н е в н и    р е д:

1.Усвајање Извода из записника са 17. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град,
одржане 06.06.2014. године;

2. Приједлог Статута општине Мркоњић Град;
3. Приједлог Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту;
4. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског

земљишта;
5. Информација о поплавама и клизиштима на подручју општине Мркоњић Град

током маја 2014. године;
6. Информација о резултатима пословања привреде на подручју општине Мркоњић

Град у 2013. години;
7. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине Мркоњић Град

за 2013. годину.
8. Информација о стању у области шумарства за 2013. годину;
9. Информација о друштвеном положају младих на подручју општине Мркоњић Град;
10. Информација о попису становништва општине Мркоњић Град са демографском

структуром;
11. Информација о стању у области риболова на подручју општине Мркоњић Град;
12. Разматрање иницијативе Клуба одборника СНСД – Милорад Додик за измјену

Одлуке о именима улица и тргова Скупштине општине Мркоњић Град.

По усвајању дневног реда предсједник Скупштине отворио је „актуелни час“ на
којем су учествовали и одборничка питања постављали:



На основу члана 10. став 2. Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије („Сл.гласник РС“ број: 85/03, 75/10 и 78/11), члана 6.
Закона о подстицању развоја малих и средњих предузећа - пречишћени текст („Сл. гласник
РС“ 23/09), члана 22. Закон о пољопривреди („Службени гласник РС“ број:70/06, 86/07,
14/10 и 5/12), члана 2. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник
РС“број: 117/11, 121/12 и 67/13) и члана 36. Статута општине Мркоњић Град („Сл. гласник
општине Мркоњић Град“ број: 5/10 и 4/12),  Скупштина Oпштине Мркоњић Град нa____
сједници, одржаној дана, ______2014. године донијела је

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Програма за подстицај привредног развоја општине

Мркоњић Град у 2014. години

Члан 1.
У Програму за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2014. години,

(„Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 2/14 ), тачка 3.1.2. „Суфинансирање
активности МСП и предузетника“, текст иза поднаслова „Привредни субјети из области
текстилне производње“ се брише и додаје нови текст који гласи:
„Средства за пословне субјекте из области текстилне производње се распоређују на сљедеће
активности:

- Подршка инвестиционим активностима привредног друштва „Младост МГ“ а.д.
Мркоњић Град.

Средства за подршку инвестиционим активностима привредног друштва „Младост
МГ“ а.д. Мркоњић Град дозначиће се директно на жиро рачун наведеног друштва.

Ова средства ће бити утрошена за реконструкцију и адаптацију пословних капацитета
привредног друштва „Младост МГ“ а.д. Мроњић Град.“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Мркоњић Град“.

Број:
Дана, _________2014. године ПРЕДСЈЕДНИК СО

Миленко Милекић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ

Планиране активности дефинисане у Одлуци о измјенама и допунама Програма за
подстицај привредног  развоја општине Мркоњић Град у 2014. години, базиране су на
Закону о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне
енергије („Службени гласник РС“ број: 85/03  и  75/10), Законa о измјенама и допунама закона
о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени
гласник РС“ број: 75/10).

Разлози за доношење Одлуке

Одлуком Владе Републике Српске (“Службени гласник РС“, број: 87/12), пренесено је
право својине на општину Мркоњић Град имовине некадашњег предузећа „Младост“
Мркоњић Град.
На 35. сјединици Скупштине општине Мркоњић Град, одржаној дана 31.08.2012. године,
донесена је Одлука о оснивању Акционарског друштва за производњу конфекције „Младост
МГ“ Мркоњић Град.

Доласком инвеститора заинтересованих за отварање фабрике и покретање текстилне
производње склопљен је Уговор између „Младост МГ“ а.д. Мркоњић Град и новосноване
фирме „МАК Младост“ д.о.о. Мркоњић Град, број 28/14, дана 28.05.2014. године.
Обевезе које је потисивањем наведеног Уговора преузело предузеће „Младост МГ“, а у
сврху  покретања производње и запошљавања незапослених лица са подручја општине
Мроњић Град, од стране „Мак Младост“ д.о.о., између осталих јесте санација и адаптирање
постојећег објекта.

На основу приједлога „Младост МГ“ а.д. Мркоњић Град и с обзиром на значај
подстицајних активности дефинисаних у овој Одлуци, предлажемо Скупштини општине
Мркоњић Град  да исту усвоји.



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 _____ сједници одржаној дана ______ 2014. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Комисије за избор

I

У састав Комисије за спровођење јавног конкурса за избор Општинске изборне
комисије општине Мркоњић Град именују се:

1. Живко Видачковић, предсједник,
2. Милена Малешевић, члан
3. Тијана Рађевић-Дрљача, члан
4. Мирослав Комленић, члан и
5. Тијана Вођевић, члан.

II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Изборним законом Босне и Хецеговине

(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13. и 7/14.), и Упутством о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 9/10, 37/10. и 74/11.), обави све
потребне радње које се односе на поступак избора и именовања чланова Општинске изборне
комисије Мркоњић Град.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном

гласнику Општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-___/14.
Дана,_________ 2014. године ПРЕДСЈЕДНИК СО

Миленко Милекић



О б р а з л о ж е њ е

На дневном реду  данашњег засједања Скупштине налази се приједлог Одлуке о
објављивању Јавног огласа за именовање чланова Општинске изборне комисије Мркоњић
Град.

Одредбама члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број;: 41/03), регулисано је да је
Комисија за избор задужена да прегледа пријаве, да се састоји од пет чланова од којих су три
(3) државни сужбеници док су друга два (2) члана Комисије са Листе стручњака за
именовање Комисије за спровођење конкурса за избор службеника у јединицама локалне
самоуправе

Из наведених разлога предлаже се Скупштини општине Мркоњић Град да усвоји
приједлог овог Рјешења у наведеном тексту.



На основу члана 2.12. и 2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03), Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник
БиХ, број: 9/10, 37/10. и 74/11) и члана 40. Статута  Општине Мркоњић Град („Службени
гласник oпштине Мркоњић Град“, број: 5/14), Скупштина oпштине Мркоњић Град је, на ___
сједници одржаној ________2014. године, донијела

О Д Л У К У
о објављивању Јавног огласа за именовање чланова

Општинске изборне комисије Мркоњић Град

Члан 1.
Овом одлуком, регулишу се услови и поступак за избор Општинске изборне комисије

Мркоњић Град.

Члан 2.
У складу са Изборним законом Босне и Хецеговине,  Законом о министарским,

владиним и другим именовањима Републике Српске, Упутством о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Херцеговини, и овом одлуком, извршиће се избор чланова Општинске изборне
комисије општине Мркоњић Град.

Члан 3.
Састав Општинске изборне комисије Мркоњић Град треба бити  мултиетничан, тако

да одржава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, а што је регулисано
чланом 2.14. Изборног закона БиХ, због чега ће, у овом случају, предност при именовању
имати кандидати који долазе из реда српског и бошњачког народа.

Састав Изборне комисије треба, у правилу, одржавати равноправну заступљеност
сполова.

Члан 4.
Општи услови које кандидати морају испуњавати су:
а) да су држављани Републике Српске – БиХ,
б) да имају право гласа – старији од 18 година.

Члан Општинске изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда,
секретар Скупштине општине, лице професионално запослено у општинској управи и друга
лица, ако испуњавају услове одређене чланом 2. тачка 2. Изборног закона, а немају сметњи
из члана 2. тачка 3. Изборног закона.

Посебни услови:
а) да имају пребивалиште на подручју општине Мркоњић Град;
б) да имају завршен правни факултет, односно VII/I степен стручне спреме,

друштвеног смјера, или завршену вишу школу односно VI/I степен стручне спреме,
друштвеног смјера;

в) да посједују искуство у провођењу избора.



Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ у спровођењу избора, и
д) објављивање стручних и научних радов из области избора.

Састав изборне комисије ће, у правилу, одражавати равноправну заступљеност полова.
Изузетно од посебних услова из члана 4. под б) члан Изборне комисије може бити и

лице које посједује VII/I степен стручне спреме и другог смјера у колико посједује искуство
у раду изборне комисије у трајању од најмање двије године од ступања на снагу Изборног
закона Босне и Херцеговине.

Такође, и изузетно од посебних услова из члана 4. под б) члан изборне комисије може
бити и лице које има завршене правни факултет, односно VII/I степен стручне спреме иако
не посједује искуство у провођењу избора.

Члан 5.
За члана Општинске изборне комисије, не могу бити именована лица:

- која се не могу кандидовати – у смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7.а Изборног
закона Босне и  Херцеговине;
- која су чланови највишег извршно-политичког органа политичке странке или
коалиције;
- која су носиоци изборног мандата или су чланови извршних органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Закона;
- која су кандидати за изборе за било који ниво власти и
- којима је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборног закона или
прописа – за коју су лично одговорна, у посљедње четири године, рачунајући од дана
правоснажноти одлуке.

Члан 6.
Чланове Општинске изборне комисије Мркоњић Град именује Скупштина општине

Мркоњић Град, на мандатни период од седам година, уз сагласност Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине.

Члан 7.
Након ступања на снагу ове одлуке, биће објављен Јавни оглас за избор чланова

Општинске изборне комисије, у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине, Законом
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Упутством о
утврђивању квалификације, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини.

Јавни оглас биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном
листу „Глас Српске“ и остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове на спровођењу ове одлуке, обављаће

Служба заједничких послова Скупштине и Начелника општине.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град.

Број: 02-013-____/14. ПРЕДСЈЕДНИК СО,
Дана, ________2014. године Миленко Милекић



О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члановима  2.12 и 2.14. Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 18/13), којим
члановима је регулисано поред осталог да чланове општинске изборне комисије именује
Скупштина општине уз сагласност Централне изборне комисије, а састав изборне комисије
је мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и
остале у изборној јединици за коју се орган за спровођење избора оснива.

Одредбама члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), регулисан је начин
оглашавања упражњене позиције.

Одредбама  члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“, број: 9/10, 37/10, и 74/11) регулисане су процедуре за именовање чланова
изборне комисије, а одредбама члана 40. Статута општине Мркоњић Град регулисана је
надлежност Скупштине општине међу којим надлежностима је и доношење одлука и других
општих аката.

РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

За два члана Општинске изборне комисије Мркоњић Град мандат је истекао 17.05. 2014.
године, а трећем члану комисије мандат истиче дана 27. 09. 2014. године из којих разлога је
потребно донијети овакву одлуку. Одлука раније није понуђена Скупштини без обзира на
истек мандата неким члановима Комисије из разлога што је ставом 4. члана 2.15. Изборног
закона Босне и Херцеговине регулисано да: „Уколико члану изборне комисије мандат истиче
у изборном периоду, мандат му се продужава до истека изборног периода, односно до
потврђивања резултата избора, након чега ће се извршити именовање новог члана изборне
комисије .....“.

Одлуку о расписивању и одржавању општих избора у Босни и Херцеговини 2014. године
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине донијела је 15.05.2014. године.

ПРИЈЕДЛОГ

Предлаже се Скупштини општине да донесе Одлуку о објављивању Јавног огласа за
именовање чланова Општинске изборне комисије Мркоњић Град, како је предложено.



На основу члана 30. i 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републик Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.), члана 17. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број
96/05 и 98/13) и члана 40. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 5/14), Скупштина општине Мркоњић Град, на ______сједници
одржаној дана __________2014. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о висини плате функционера општине Мркоњић Град

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се висина плате функционера  општине Мркоњић Град,
именованим у складу са Изборним законом, Законом о локалној самоуправи и Статутом
општине Мркоњић Град.

Члан 2.

Функционерима  општине Мркоњић Град, у смислу Закона о статутсу функционера
јединица локалне самоуправе, сматрају се:

1. Начелник општине,
2. Замјеник начелника општине,
3. Предсједник скупштине општине

Члан 3.

Плата Начелника општине у текућој години, утврђује се у висини 3,5 просјечне плате
запопслених у општинској управи за претходну годину, а плата Предсједника Скупштине
општине у текућој години утврђује се у висини 3 просјечне плате запослених у општинској
управи у предходној години, не укључујући плате функционера.

Плата замјеника начелника утврђује се у висини 75% плате начелника општине.
По основу критеријума броја становника у општини Мркоњић Град плата се не

увећава.

Члан 4.

Предсједник Скупштине општине, који своју функцију обавља са статусом
запосленог лица, нема право на одборничку накнаду за вријеме обављања функције и након
престанка функције  док остварују право на накнаду плате, у складу са Законом о измјенама
и допунама Закона о статусу функционера јединица локалне санмоуправе.

Члан 5.

Функционери општине Мркоњић Град по престанку функције имају право на накнаду
плате у трајању од шест мјесеци у висини плате коју су имали у вријеме престанка функције.
Право на накнаду плате по престанку функције престаје заснивањем радног односа или
испуњавањем услова за пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском
осигурању.



Члан 6.

Рјешење о праву из члан 5. ове Одлуке за предсједника Скупштине општине
Мркоњић Град и Начелника општине доноси Комисија за  избор и именовање, док рјешење
о праву из члана 5. ове Одлуке за Замјеника начелника доноси Начелник.

Члан 7.

Просјечна нето плата исплаћена у општинској управи и предходној години, која
представља основицу за обрачун плате финкционера у текућој години, биће објављена у
''Службеном гласнику општине Мркоњић Град''.

Члан 8.

Са даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању висине
плате функционера, општине Мркоњић Град (Службени гласник општине Мркоњић Град,
број: 10/05).

Члан 9.

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

Број: 02-022-___________/14
Дана, ______________2014. године                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Милекић Миленко



О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ:

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 10. Закона о измјенама и допунама
Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике
Српске'' број: 98/13) и Статут Скупштине општине којим су у члану 64. прописане
наддлежности Скупштине општине.

РАЗЛОГ  ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

У ранијем Закону о статусу функционера локалне сауправе, у члану 17. било је
прописано да:

''Плата функционера јединице локалне самоуправе утврђује с на основу сљедећих
критеријума:

1. просјечне плате запослених у административној служби јединице локалне
самоуправе;

2. броја становника у јединици локалне самоуправе.

Плата по основу критеријума просјечне плате запослених у адмнистративној служби
јединице локалне самоуправе не може бити већа од три и по просјечне плате за протеклу
годину.

Плата према критеријуму броја становника у јединици локалне самоуправе по основу
критеријума из става 2. овог члана увећава се до 50%.

Висину плате функционера јединице локалне самоуправе утврђује скупштина
јединице локалне самоуправе''.

Законом о измјенама допунама Закона о статусу функционера јединиа локалне
самоуправе у члану 17. у ставу 2. ријечи ''административној служби јединице локалне
самоуправе'' замјењују се ријечима ''општинској, односно градској управи''.

Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5., који гласе:
''Плата потпредсједника скупштине јединице локалне самоуправе који функцију

обавља са статусом запосленог лица утврђује се у висини до 75% плате предсједника
скупштине једниице локалне самоуправе.

Плата замјеника начелника општине, који функцију обавља са статусом запосленог
лица, односно замјеника градоначелника утврђује се у висини до 75% плате начелника
општине, односно градоначелника''.

У овој општини, потпредсјеник скупштине не обавља функцију са статусом
запосленог лица, тако да је усклађивање извршено само за функционере који функцију
обављају са статусом запосленог лица.

ПРИЈЕДЛОГ: Предлаже се скупштини да донесе ову Одлуку у предложеном тексту.



На основу члана 2.12. став 9, а у вези са чланом 1.1а став (12) Изборног закона БиХ,
(„Службени гласник БиХ“), број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,  32/10, 18/13. и 7/14.)  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 је, на ____сједници, одржаној
________________2014. године, д о н и ј е л а

О Д Л У К У
о одређивању новчане накнаде члановима

Општинске изборне комисије Мркоњић Град

Члан 1.
Општинској изборној комисији Мркоњић Град, за послове прописане Изборним

законом БиХ и Изборним законом Републике Српске, одређује се мјесечна накнада из
средстава предвиђених за изборе у Буџету  општине Мркоњић Град.

Члан 2.
Мјесечна накнада чланова општинске изборне комисије Мркоњић Град у изборном

периоду исплаћује се у висини исплаћеног паушала одборника.
Под изборним периодом подразумјева се период од расписивања избора до дана

потврђивања резултата избора.

Члан 3.
Мјесечна накнада чланова општинске изборне комисије Мркоњић Град изван

изборног периода износи 30% од исплаћеног паушала одборника.

Члан 4.

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

Број: 02-022-_________/14. ПРЕДСЈЕДНИК СО,
Дана, __________2014. године

Миленко Милекић



О б р а з л о ж е њ е

I – ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење  Одлуке садржан је у члану 2.12. став 9, а у вези са
чланом 1.1а. став 12. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, и 32/10).

II – РАЗЛОЗИ ЗА  ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ

Чланом 2.12. став (9) Изборног закона БиХ, прописано је да чланови општинске
изборне комисије имају право на сталну новчану накнаду за свој рад, а да висину накнаде
утврђује ЦИК БиХ својим прописом, тако да се у изборном периоду она исплаћује највише у
висини исплаћеног паушала одборника, а изван изборног периода 30% од тог износа.

Чланом 1.1а. став (12) прописано је да се под „Изборним периодом“ подразумјева
период од расписивања избора до дана потврђивања резултата избора.

Чланом 1. став (1) Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ, коју је донијела ЦИК БиХ, број: 01-16-5-2154/10 од 04.05.2010.
године, прописано  је да чланови изборне комисије основне изборне јединице имају право на
сталну мјесечну накнаду за свој рад у висини од 30% исплаћеног паушала одборника у тој
основној изборној јединици.

Ставом 2. истог члана, прописани су износи сталне мјесечне накнаде за оне изборне
комисије које немају утврђену накнаду за рад одборника.

Чланом 2. став (1) Одлуке, прописано је да чланови изборне комисије основне
изборне јединице у изборном периоду имају право на мјесечну накнаду у висини исплаћеног
паушала одборника у тој основној изборној јединици.

Ставом 2. истог члана, прописани су износи мјесечне накнаде за оне изборне
комисије које имају утврђену накнаду за рад одборника.

Узимајући у обзир све наведено  предлажем да Скупштина општине Мркоњић Град
донесе Одлуку о одређивању новчане накнаде члановима изборне комисије.



На основу члана 30, члана 31а. став 4. и члана 36. став 3. 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 ______ сједници одржаној дана
_____________2014. године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о одређивању новчане накнаде одборницима Скупштине општине Мркоњић Град и

члановима радних тијела Скупштине

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се право на новчану накнаду одборницима Скупштине
општине Мркоњић Град (у даљем тексту одборник Скупштине) и чланова радних тијела
Скупштине.

Члан 2.

Одборник има право на:
- одборничку накнаду (одборнички додатак) и
- накнаду за присуство закључењу брака по овлашћењу Скупштине.

Члан 3.

Право на накнаду за рад имају одборници у висини од 45%, просјечне нето плате
исплаћене у општинској  управи, не укључујући плате функционера до 31.12.2014. године, а
од 01.01.2015. године у висини од 60% просјечне нето плате исплаћене у општинској
управи, не укључујући плате функционера.

Накнада из предходног става исплаћује се у мјесечном  паушалном износу преко
текућег рачуна или жиро-рачуна корисника накнаде.

Члан 4.

Накнада одборницима који у својству службеног лица присуствују закључивању
брака износи 30,00 КМ, по закљученом браку.

Накнада из предходног става исплаћује се мјесечно на основу извјештаја овлаштеног
матичара.

Члан 5.

Спољни стручни сарадници радних тијела који нису одборници, имају право на
мјесечну накнаду у износу од 100,00 КМ.

Члан 6.

Одборник стиче право на накнаду даном верификације мандата, а члан радног тијела
са даном именовања у радно тијело.



Члан 7.
Одборнику који неоправдано изостане са сједнице Скупштине, утврђена накнада

одређена овом одлуком, умањује се за 30%.

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на накнаде
одборника и чланова радних тијела Скупштине општине Мркоњић Град („Службени гласник
општине мркоњић Град“, број: 5/05, 6/06. и 9/07).

Члан 9.

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

Број: 02-022_____/14.
Дана, ______2014. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миленко Милекић



О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ:

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 31а. став 4. и члан 36. став 3. Закона о
измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи гдје је прописана висина одборничке
накнаде и члан 64. Статута општине Мркоњић Град, којим је прописано да Скупштина
општине доноси Одлуке и друга општа акта из своје надлежности.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи предвиђено је да одборници
мјесечно имају право на одборничку накнаду у висини до 65% просјечне нето плате
исплаћене у Општинској управи општине Мркоњић Град за предходну годину не
укључујући плате функционера.

Одлуком Скупштине општине утврђује се право одборника на одборничку накнаду за
присуство закључењу брака.

Истом одлуком утрврђује се накнада члановима радних тијела Скупштине општине.

Стручна служба Скупштине општине Мркоњић Град прибавила је од Одјељења за
привреду и финансије, податке о просјечној нето плати исплаћеној  у Општинској управи, за
предходну годину, не укључујући плате функционера.

Просјечна нето плата запослених у Општинској управи општине Мркоњић Град, за
2013. годину износи 879,00 КМ.

Предлаже се Скупштини општине доношење  одлуке као у тексту.



I     УВОД

Извјештај o раду сталних радних тијела Скупштине општине Мркоњић Град за 2013.
годину  подноси се  на основу захтјева одборника Скупштине општине Мркоњић Град,
Драгана Илића.

Правни основ за оснивање сталних и повремених комисија, одбора и савјета је члан
36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) којим је прописано да скупштина општине може за извршење својих
задатака оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна тијела
скупштине. Ова одредба је преузета и у члану 45. Статута општине Мркоњић Град –
Пречишћени текст („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12).

Пословником Скупштине општине Мркоњић Град - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број 3/10 и 9/12), основане су сталне комисије, одбори и
савјети, утврђен број чланова, састав, надлежност, начин рада и друга питања од значаја за
рад.

Стална радна тијела Скупштине имају предсједника, замјеника предсједника и
одређен број чланова, које предлаже Комисија за избор и именовања. Састав радног тијела
одговара страначкој заступљености у Скупштини.

За чланове радних тијела могу се бирати одборници, научни и стручни радници
одређених занимања и лица из реда грађана. Одборници могу бити чланови једног или више
радних тијела Скупштине. Радна тијела која у свом саставу имају одборнике, предсједници
тих радних тијела бирају се из реда одборника.

Радна тијела раде у сједници које су јавне, на којој мора бити присутна већина
чланова радног тијела. Сједнице радног тијела сазива предсједник радног тијела по
сопственој иницијативи или на захтјев предсједника Скупштине, начелника општине или
трећине  чланова радног тијела.
Радна тијела су дужна у складу са Пословником Скупштине, размотрити свако питање из
свог дјелокруга које је на дневном реду сједнице и о томе Скупштини поднијети извјештај  а
питања из свог дјелокруга може размотрити и по сопственој иницијативи  и о томе
Скупштини поднијети извјештај.

Радна тијела Скупштине међусобно сарађују о питањима која су од  заједничког
интереса и могу да одржавају заједничке сједнице.

Пословником Скупштине општине Мркоњић Град, образовано је 14 сталних радних
тијела која броје укупно 60  чланова, од којих су 14 чланова научни и стручни радници
одређених занимања и лица из реда грађана. Осталих 46 члана сталних радних тијела су
одборници.

II СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ

Као стална радна тијела Скупштине општине Мркоњић Град образована Пословником
Скупштине општине Мркоњић Град су:

1. Мандатно-имунитетска комисија,
2. Комисија за избор и именовање,
3. Законодавни одбор,
4. Одбор за награде и признања,
5. Одбор за финансије и буџет,
6. Одбор за заштиту људских права , представке и притужбе грађана,
7. Одбор за равноправност полова,
8. Одбор за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама,
9. Одбор за вјерска питања,
10. Одбор за заштиту животне средине,
11. Одбор за питања младих,
12. Одбор за развој спорта и физичке културе,
13. Одбор за културу, образовање и информисањен и



14. Одбор за примјену етичког кодекса.

1. МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА

1.1. Надлежност и састав

Надлежност Мандатно-имунитетске комисије регулисана је чланом 42. Пословника
Скупштине општине, а то су:

- разматра увјерења о избору одборника и извјештај органа за спровођење избора и
подноси Скупштини извјештај с приједлогом за верификацију мандата,

- разматра престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини
извјештај са приједлогом за попуну мандата са одговарајуће изборне листе,

- разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетским правима одборника
Скупштине.

Мандатно-имунитетска комисија има три члана и сви су изабрани из реда одборника.
Мандатно-имунитетску комисију чине: Љубиша Маркановић, предсједник, Душан
Сладојевић, замјеник предсједника и Миле Даниловић, члан комисије.

1.2. Активности Мандатно-имунитетске комисије у периоду јануар-децембар 2013.
године

У извјештајном периоду, Мандатно- имунитетска комисија није одржала ни једну
сједницу будући да током 2013. године није било верификације мандата одборника.

2. КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

2.1. Надлежност и састав

Надлежности Комисије за избор и именовање утврђене су  чланом 42. Пословника
Скупштине општине, а то су:

- предлаже избор и именовање, односно разрјешење функционера и других лица које
бира, односно именује Скупштина, ако законом, статутом, одлуком Скупштине или
Пословником није другачије регулисано,

- сарађује са одговарајућим тијелима других органа и организација у општини,
прибавља њихова мишљења и утврђује приједлоге за избор, именовање и разрјешења
из надлежности Скупштине,

- предлаже одлуку о накнадама за извршене послове одборницима и спољним
члановима који су чланови комисија и других радних тијела,

- утврђује приједлог за састав радних тијела Скупштине,
- обавља и друге послове одређене законом, општим актима Скупштине и овим

Пословником.

Комисија за избор и именовање има пет чланова који се сви бирају из реда одборника.
Чланове Комисије за избор и именовање чинили су:  Крстан Томић, предсједник, Драган
Сантрач, замјеник предсједника, Миленко Савановић,  Милош Милановић и Драган Илић,
чланови Комисије.

2.2. Активности Комисије за избор и именовање у периоду јануар-децембар  2013.
године

У периоду на који се односи овај извјештај, у складу са својим надлежностима
утврђеним чланом 42. Пословника Скупштине општине Комисија за избор и именовање је
одржала  6 сједница и размотрила  18 тачака дневног реда (табела 1).



Табела 1. Преглед активности Комисије за избор и именовање у периоду јануар-децембар 2013.
године  приказан по сједницама, број размотрених тачака и присуство  чланова Комисије

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Тачке из
кадровске
области

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

3. сјед. 20.03.2013. 9 9 0 0 5
4. сјед. 20.05.2013. 2 1 1 0 3
5. сјед. 14.06.2013. 2 2 0 0 5
6. сјед. 21.06.2013. 1 1 0 0 5
7. сјед. 15.10.2013. 2 2 0 0 3
8. сјед. 23.12.2013. 2 2 0 0 5
Укупно:
6 / 18 17 1 0 /

Као што се види у табели 1, Комисија за избор и именовање је, од укупно разматраних 18
тачака дневног реда, 17 тачака  разматрала из кадровске области, а само 1 тачку из
нормативне области.

3. ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР

3.1. Надлежност и састав

Надлежности Законодавног одбора утврђене су  чланом 44. Пословника Скупштине
општине, а то су:

- утврђује нацрт и приједлог Статута и Пословника,
- прати, разматра и анализира доношење Статута и Пословника, као и потребу њихове

даље разраде и доградње,
- разматра питања у вези са усаглашавањем Статута са Уставом и Законом,
- предлаже Скупштини покретање поступка за промјену Статута и Пословника,
- разматра приједлоге одлука и других аката које доноси Скупштина у погледу њихове

усаглашености са Уставом, Законом и Статутом,
- разматра иницијативе за доношење одлука и општих аката Скупштине,
- разматра приједлоге за давање аутентичних тумачења одлука или других аката

Скупштине и утврђује приједлоге текста аутентичног тумачења,
- разматра општа акта организација и заједница које потврђује или на које даје

сагласност Скупштина и о томе даје мишљење и приједлоге Скупштини,
- утврђује и издаје пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине,
- разматра и друга питања која се односе на Статут, Пословник и друга акта

Скупштине.

Законодавни одбор има пет чланова од којих се предсједник, замјеник предсједника и
један члан бирају из реда одборника Скупштине општине, а два члана из реда стручњака из
области права.

Законодавни одбор Скупштине општине чине: Божана Марчета, предсједник, Гојко
Грабеж, замјеник предсједника, Жељко Ђукановић, Милијана Ступар и Милана Тица,
чланови.



3.2.Активности Законодавног одбора у периоду јануар- децембар  2013. године

У периоду на који се односи овај извјештај, а у складу са својим надлежностима утврђеним
чланом 44. Пословника Скупштине општине Мркоњић Град,  Законодавни одбор је одржао
11 сједница и разматрао 61 тачку дневног реда (табела 2).

Табела 2. Преглед активности Законодавног одбора у периоду јануар-децембар 2013. године
приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и присуству чланова Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Разматрање
приједлога
одлука

Разматрање
нацрта
одлука

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

2. сјед. 13.02.2013. 5 5 0 0 4
3. сјед. 28.03.2013. 6 6 0 0 5
4. сјед. 26.04.2013. 5 2 3 0 4
5. сјед. 30.05.2013. 3 3 0 0 5
6. сјед. 20.06.2013. 3 2 1 0 4
7. сјед. 04.09.2013. 8 3 5 0 5
8. сјед. 11.10.2013. 8 7 1 0 5
9. сјед. 20.11.2013. 9 5 3 1 4
10. сјед. 27.11.2013. 4 2 2 0 5
11. сјед. 20.12.2013. 7 7 0 0 5
12. сјед. 27.12.2013. 3 3 0 0 5
Укупно:
11 / 61 45 15 1 /

Из табеле 2, је видљиво да је Законодавни одбор од укупно разматраних  61 тачку дневног
реда, од чега 45 приједлог  и 45 нацрт одлука које су достављене одборницима на
разматрање и усвајање. Одбор је разматрао исте у погледу њихове усклађености са Уставом,
законима и Статутом општине и  правне обраде у складу са Пословником Скупштине
општине.

Законодавни одбор је, послије сваке сједнице, Скупштини општине  достављао свој
писмени извјештај са примједбама, приједлозима и сугестијама по разматраним одлукама
уколико  их је било.

4.ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

4.1. Надлежност и састав

Надлежности Одбора за награде и признања утврђене су чланом 45. Пословника
Скупштине општине, а т су:

- предлаже Скупштини доношење Одлуке о установљењу награда и признања општине
која се додјељују за радове или дјела која заслужују опште признање и истицање,

- утврђује критерије и поступак за додјелу награда и признања и стара се о њиховом
провођењу,

- стара се да ликовно или друго умјетничко рјешење награде симболише историјске и
културне вриједности општине,

- предлаже обезбјеђење буџетских и других средстава за новчани износ награде или
признања,

- припрема и утврђује приједлоге за додјелу награда,
- разматра и друга питања која се односе на додјеле награда и признања.



Одбор за награде и признања има предсједника, замјеника предсједника и једног
члана који се бирају из реда одборника Скупштине.

Чланове Одбора за награде и признања чине: Миленко Савановић, предсједник,
Душан Дакић, замјеник предсједника и Милош Милановић, члан .

4.2.Активности Одбора за награде и признања у периоду јануар-децембар 2013. године

У складу са својим надлежностима утврђеним чланом 45. Пословника Скупштине општине,
Одбор  за награде и признања је у овом извјештајном периоду одржао 3 сједнице и
разматрао 5 тачака дневног реда по питањима из своје надлежности.

Табела 3. Преглед активности Одбора за награде и признања у периоду јануар-децембар 2013.
године приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и присуству чланова
Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
одбора

1. сјед. 24.07.2013. 2 0 0 2 2
2. сјед. 01.11.2013. 2 0 0 2 2
3. сјед. 05.12.2013. 1 1 0 0 3
Укупно:
3 / 5 1 0 4 /

Одбор за награде и признања је Скупштини општине поднио Извјештај о спроведеном
поступку по јавном позиву за додјелу награда и признања у 2013. години у писменој форми,
као и све приједлоге кандидата који су достављени у року по јавном позиву, припремио и
утврдио приједлоге за додјелу награда и признања.

5. ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

5.1. Надлежност и састав

Надлежности Одбора за финансије и буџет утврђене су чланом 46. Пословника
Скупштине општине а то су:

- прати и разматра ток рада на изради нацрта и приједлога буџета општине и извјештаје
о извршењу буџета,

- обавља увид у остваривање прихода и расхода општине, прати провођење утврђене
политике, извршавање закона, других прописа и аката Скупштине у овој области од
стране надлежних служби за управу,

- прати и разматра питања кориштења буџетских средстава од стране корисника тих
средстава,

- предлаже Скупштини доношење мјера за рационалније и ефикасније кориштење
буџетских средстава и остваривање утврђене политике у области прихода и расхода
општине,

- врши и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

Одбор за финансије и буџет има  предсједника, замјеника предсједника и једног члана
који се бирају из реда одборника Скупштине.



Чланове Одбора за буџет чине: Миленко Милекић, предсједник, Славко Лукић,
замјеник предсједника и Влајко Тодоровић члан.

5.2.Активности Одбораза финансије и буџет у периоду јануар-децембар 2013. Године

Одбор за финансије и буџет је у периоду јануар-децембар 2013. године одржао 6
сједница и разматрао укупно 13 тачака дневног реда.

Сједницама Одбора за буџет и финансије присуствовао је и Томислав Тодоровић,
начелник Одјељења за привреду и финансије.

Предсједник Одбора за  финансије и буџет је послије сваке сједнице у усменој форми
упознао  Скупштину општине о ставовима Одбора о размотреним тачкама дневног реда.

Табела 4. Преглед активности Одбора за финансије и буџет у периоду јануар-децембар 2013.
године приказан по сједницама, броју разматраних тачака  и присуству чланова Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Тачке које се
односе на
финансијске
документе

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

2. сјед. 29.04.2013. 1 1 0 3
3. сјед. 19.07.2013. 2 1 1 3
4. сјед. 05.09.2013. 2 1 1 2
5. сјед. 20.11.2013. 2 2 0 2
6. сјед. 27.11.2013. 2 2 0 3
7. сјед. 23.12.2013. 4 4 0 3
Укупно:
6 / 13 11 2 /

6. ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
ГРАЂАНА

6.1. Надлежност и састав

Надлежности Одбора за заштиту људских права, представке и притужбе грађана
регулисане су чланом 47. Пословника Скупштине општине а то су:

- разматра питања остваривања и заштите слобода и права грађана, а посебно питања
везана за кршење слобода и права од стране општинске административне службе и
институција које врше јавна овлашћења из надлежности општине,

- указује на појаве и проблеме у остваривању и заштити људских права и слобода и
предлаже мјере Скупштине у циљу њихове заштите,

- разматра представке и притужбе које се односе на права и дужности из надлежности
општине, које грађани или правна лица упућују или непосредно подносе Скупштини
и о томе обавјештава подносиоца,

- испитује путем надлежних служби за управу основаност представки и притужби,
предлаже надлежним службама предузимање на закону заснованих мјера, те о томе
обавјештава подносиоце представки и притужби,

- разматра иницијативе грађана и организација за покретање одговорности носилаца
јавних функција и према потреби предлаже Скупштини и другим надлежним
органима покретање поступка за утврђивање њихове одговорности,



- разматра и друга питања из домена заштите људских права и слобода, као и
могућност побољшања рада општинске административне службе и институција које
врше јавна овлашћења из надлежности општине,

- обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

Одбор за заштиту људских права, представке и притужбе грађана има предсједника,
замјеника предсједника и три члана који се бирају из реда одборника Скупштине.

Чланови Одбора за заштиту људских права представке и притужбе грађана су:
Миливој Чигоја, предсједник, Милан Пучић, замјеник предсједника, Миленко Шајин, Душан
Сладојевић и Влајко Тодоровић, чланови.

6.2.Активности Одбора за заштиту људских права представке и притужбе грађана у
периоду март-децембар 2013. године

У складу са својим надлежностима утврђеним чланом 47. Пословника Скупштине
општине,  Одбор за представке и притужбе у  извјештајном периоду није одржао ни једну
сједницу.

7.ОДБОР ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

7.1. Надлежности и састав

Надлежност Одбора за равноправност полова регулисана је чланом 48. Пословника
Скупштине општине а то су:

- прати и обавјештава Скупштину о положају жена у Општини и провођењу њихових
права према Закону о равноправности полова,

- промовише једнака права и могућности за мушкарце и жене и подизање свијести о
њиховој равноправности и значају у Општини и мјесним заједницама,

- разматра приједлоге грађана, удружења, институција и организација за унапређење
равноправности полова и подноси извјештај Скупштини са приједлогом мјера и
активности које треба предузети,

- разматра нацрте и приједлоге одлука и других прописа које доноси Скупштина  с
аспекта равноправности полова те даје приједлоге за њихово усаглашавање са
Законом о равноправности полова,

- сарађује са другим радним тијелима Скупштине,
- предлаже мјере и активности Скупштини  за отклањање евентуално утврђених

повреда у домену равноправности полова,
- обавља и друге послове утврђене законом и актима Општине.

Одбор за равноправност полова има предсједника, замјеника  предсједника и једног
члана који се бирају из реда одборника Скупштине.

Чланови Одбора за равноправност полова су: Миљка Антић, предсједник, Сњежана
Милановић, замјеник предсједника и Блашко Каурин члан.

7.2. Активности Одбора за равноправност полова у периоду март-децембар 2013.
године

У извјештајном периоду Одбора за равноправност полова није одржао ни једну
сједницу.

8. ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА, ОПШТИНАМА И МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА



8.1. Надлежност и састав

Надлежности Одбора за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама
регулисана је чланом 49. Пословника Скупштине општине а то су:

- разматра иницијативе за образовање мјесних заједница и цијени њихову оправданост,
- утврђује приједлог одлуке о образовању мјесне заједнице, односно приједлог одлуке

о неприхватању иницијативе за образовање мјесне заједнице,
- разматра питања поступка образовања мјесних заједница,
- обавља послове надзора над радом органа мјесних заједница и предлаже мјере за

унапређење њиховог рада,
- предлаже мјере којима се подстиче међусобна сарадња, повезивање и удруживање

средстава мјесних заједница на рјешавању питања од заједничког интереса,
- разматра приједлоге, примједбе и иницијативе упућене према општинским органима

из мјесних заједница, те о истим извјештава Скупштину,
- извјештава Скупштину о учешћу одборника у раду органа мјесне заједнице у којој

има пребивалиште,
- прати сарадњу општине са другим општинама и градовима, као и локалним

заједницама других држава и о томе обавјештава Скупштину,
- обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

Одбор за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама има предсједника,
замјеника предсједника и једног члана који се бирају из реда одборника Скупштине, а два
члана из реда спољних стручних сарадника.

Чланове Одбора за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама чине:
Душан Дакић, предсједник. Миленко Савановић, замјеник предсједника, Миле Даниловић,
Дивна Аничић и Сузана Рајковић чланови.

8.2.Активности Одбора за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама у
периоду март-децембар 2013. године

У складу са својим надлежностима утврђеним чланом 49. Пословника Скупштине
општине,  Одбор за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама је у
извјештајном периоду одржао 1 сједнице и разматрио  2 тачака дневног реда по питањима из
своје надлежности.

Табела 5 . Преглед активности Одбора за сарадњу са градовима, општинама и мјесним
заједницама у периоду март-децембар 2013. године приказан по сједницама, броју и врстама
разматраних тачака  и присуству чланова Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

1. сјед. 16.07.2013. 2 0 1 1 4
Укупно:
1 / 2 0 1 1 /

9. ОДБОР ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

9.1. Надлежност и састав



Надлежност Одбора за вјерска питања регулисана је чланом 50. Пословника
Скупштине општине а то су:

- прати провођење закона и других прописа који се односе на вјерске заједнице и даје
Скупштини и другим органима у општини мишљења и приједлоге о појединим
питањима из односа органа власти и локалне самоуправе и вјерских заједница,

- ради на остваривању сарадње са вјерским заједницама које дјелују на подручју
општине,

- залаже се за остваривање вјерске и националне толеранције на подручју општине,
- обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

Одбор за вјерска питања има предсједника, замјеника предсједника и једног члана који
се бирају из реда одборника Скупштине.

Чланови Одбора за вјерска питања су: Љубиша Маркановић, предсједник, Сњежана
Милановић, замјеник предсједника и Гојко Грабеж, члан.

9.2.Активности Одбора за вјерска питања у периоду март-децембар 2013.
године

У складу са својим надлежностима утврђеним чланом 50. Пословника Скупштине општине,
Одбор за вјерска питања је у  извјештајном периоду одржао 1 сједницу и разматрао  2 тачаке
дневног реда по питањима из своје надлежности.

Табела 6. Преглед активности Одбора за вјерска питања у периоду март-децембар 2013.
године приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и присуству чланова
Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

1. сјед. 19.07.2013. 2 0 1 1 2
Укупно:
1 / 2 0 1 1 /

10. ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11.1. Надлежност и састав

Надлежност Одбора за заштиту животне средине утврђена је чланом 51. Пословника
Скупштине општине Мркоњић Град а то су:

- предлаже мјере заштите, очувања и унапређења тековина културног и природног
насљеђа на подручју општине,

- разматра питања која се односе на утврђивање и спровођење политике заштите
човјекове околине, уређења грађевинског земљишта, очувања и развоја природних и
створених вриједности човјекове околине, заштита ваздуха тла, воде, водотока, те
питања просторног уређења са становишта заштите и унапређења човјекове околине,

- сарађује са одјељењима општинске административне службе у рјешавању питања из
свог дјелокруга,

- сарађује са организацијама и институцијама које се баве заштитом околине,
културног и природног насљеђа,

- обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.



Одбор за заштиту животне средине има предсједника, замјеника предсједника и
једног члана који се бирају из реда одборника Скупштине и два спољна стручна сарадника.

Чланови Одбора за заштиту животне средине су: Радован Димитрић, предсједник,
Гојко Грабеж, замјеник предсједника, Жељко Ђукановић, Мирјана Лакета и Јадранка
Војводић, чланови.

10.2. Активности Одбора за заштиту животне средине у периоду март-децембар 2013.
године

У складу са својим надлежностима утврђеним чланом 51. Пословника Скупштине општине,
Одбор за заштиту животне средине је у  извјештајном периоду одржао 1 сједницу и
разматрао  2 тачаке дневног реда по питањима из своје надлежности.

Табела 7. Преглед активности Одбора за заштиту животне средине у периоду март-
децембар 2013. године приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и
присуству чланова Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

1. сјед. 13.07.2013. 2 0 1 1 5
Укупно:
1 / 2 0 1 1 /

11. ОДБОР ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ

11.1. Надлежност и састав

Надлежност Одбора за питања младих регулисана је чланом 52. Пословника
Скупштине општине Мркоњић Град а то су:

- прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере
за дјеловање општинских органа и служби у овој области,

- ради на сузбијању малољетничке деликвенције, наркоманије и других токсиноманија,
те иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном
дјеловању међу младима,

- предлаже програме креативног ангажовања младих у области културе, едукације,
спортских и других активности,

- остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама које
се баве питањима младих, без обзира да ли ове организације дјелују на
професионалној или волонтерској основи,

- обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

Одбор за питања младих има предсједника и замјеника предсједника и једног члана
који се бирају из реда одборника Скупштине и два спољна стручна сарадника.

Чланови Одбора за питања младих су: Драган Сантрач, предсједник, Блашко Каурин,
замјеник предсједника, Марко Јовандић, Зоран Терзија и Младен Бошкан, чланови.

11.2. Активности Одбора за питања младих у периоду март-децембар 2013. године

Одбор за питања  младих је у складу са својим надлежностима утврђеним чланом 52.
Пословника Скупштине општине  у  извјештајном периоду одржао 2 сједнице, на којима је
разматрао  4 тачаке дневног реда, по питањима из своје надлежности.



Табела 8. Преглед активности  Одбора за питања  младих у периоду март-децембар 2013. године
приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и присуству чланова Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

1. сјед. 26.04.2013. 2 0 1 1 5
2. сјед. 04.09.2013. 2 0 0 2 5

Укупно:
2 / 4 0 1 3 /

12. ОДБОР ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

12.1. Надлежност и састав

Надлежности Одбора за развој спорта и физичке културе утврђена је чланом 53.
Пословника Скупштине општине Мркоњић Град а то су:

- разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организацији спорта на нивоу
општине, као и кориштење спортских објеката и терена,

- разматра приједлоге и даје мишљења о одржавању спортских манифестација  од
значаја за Општину и Републику Српску који се финансирају средствима из буџета
Општине,

- успоставља спортску сарадњу са другим општинама у Републици  Српској  и  шире,
- успоставља сарадњу са спортским организацијама, савезима, установама и

институцијама у области спорта и физичке културе,
- обавља и друге послове из области спорта и физичке културе.

Одбор за развој спорта и физичке културе има предсједника, замјеника предсједника
и једног члана који се бирају из реда одборника Скупштине и два спољна стручна сарадника
из области спорта.

Чланови Одбора за развој спорта и физичке културе су: Крстан Томић, предсједник,
Миленко Милекић, замјеник предсједника, Марко Јовандић, Радослав Милекић и Илија
Караћ, чланови.

12.2. Активности Одбора за развој спорта и физичке културе  у периоду март- децембар
2013. године

У складу са својим надлежностима Одбор за развој спорта и физичке културе у
извјештајном периоду одржао је четири сједнице на којима је разматрао 7 тачака дневног
реда из своје надлежности и о заузетим ставовима по размотреним тачкама дневног реда
упознао Скупштину.



Табела 9. Преглед активности  Одбора за развој спорта и физичке културе у периоду март-
децембар 2013. године приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и
присуству чланова Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

1. сјед. 23.04.2013. 2 0 1 1 5
2. сјед. 26.04.2013. 1 0 0 1 4
3.сјед. 11.07.2013 2 0 1 1 4
4.сјед. 26,08.2013 2 0 0 2 5
Укупно:
4 / 7 0 2 5 /

13. ОДБОР ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ

13.1.Надлежност и састав

Надлежности Одбора за културу, образовање и информисање темељи се на одредбама
члана 54. Пословника Скупштине општине Мркоњић Град, а то су:

- разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организовању и одржавању
манифестација у области културе од интереса за општину,

- предлаже Скупштини оснивање институција из области културе, образовања и
информисања од значаја за општину,

- остварује сарадњу са институцијама у области културе, образовања и информисања у
општини, Републици Српској  и шире,

- даје приједлоге и мишљење Скупштини у вези са финансирањем манифестација и
институција из области културе, образовања и информисања из буџета општине,

- обавља и друге послове из ове области.

Одбор за културу, образовање и информисање има предсједника, замјеника
предсједника и једног члана који се бирају из реда одборника Скупштине и два члана који се
бирају  из реда спољних стручних сарадника из области културе и образовања.

Чланови Одбора за културу, образовање и информисање су: Божана Марчета,
предсједник, Радана Гаврић, замјеник предсједника, Влајко Тодоровић, Бранка Рудић и
Радмило Радовановић, чланови.

13.2. Активности Одбора за културу, образовање и информисање у периоду
март- децембар 2013. године

У складу са својим надлежностима Одбор за културу, образовање и информисање у
извјештајном периоду одржао је три сједнице на којима је разматрао 7 тачака дневног реда
из своје надлежности и о заузетим ставовима по размотреним тачкама дневног реда упознао
Скупштину.



Табела 10. Преглед активности  Одбора за културу, образовање и информисање у периоду
март-децембар 2013. године приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и
присуству чланова Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

1. сјед. 23.04.2013. 1 0 1 0 4
2. сјед. 26.04.2013. 2 0 1 1 3
3.сјед. 20.06.2013 4 0 4 5
Укупно:
3 / 7 0 2 5 /

14. ОДБОР ЗА ПРИМЈЕНУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

14.1. Надлежност и састав

Надлежности Одбора за примјену Етичког кодекса регулисане су одредбама члана 55.
Пословника Скупштине општине Мркоњић Град а то су:

- прати и анализира рад изабраних званичника,
- указује на појаве кршења Етичког кодекса,
- разматра пријаве за кршење кодекса од стране одборника, грађана или организације,
- води истрагу на основу пријава о евентуалном кршењу Кодекса,
- предлаже Скупштини општине санкције против изабраних званичника ако утврди да

је извршена повреда Кодекса,
- обавјештава јавност о свом раду и закључцима након проведене истраге,
- савјетује изабране званичнике али и остале заинтересоване стране о  конкретним

питањима везаним за Кодекс,
- предлаже измјене и допуне Етичког кодекса Скупштини општине.

Одбор за примјену Етичког кодекса има предсједника, замјеника предсједника и
једног члана који се бирају из реда одборника Скупштине и два члана који се бирају  из реда
спољних стручних сарадника из области културе и образовања.

Чланови Одбора за примјену Етичког кодекса су: Мира Стојичић, предсједник,
Славко Лукић, замјеник предсједника, Марко Јовандић, Загорка Јовић и Ален Ђурић,
чланови.

14.2. Активности Одбора за примјену Етичког кодекса у периоду март- децембар 2013.
године

У складу са својим надлежностима Одбор за примјену Етичког кодекса у
извјештајном периоду одржао је једну сједнице на којој је разматрао 2 тачке дневног реда из
своје надлежности.



Табела 11. Преглед активности  Одбора за примјену Етичког кодекса у периоду март-децембар
2013. године приказан по сједницама, броју и врстама разматраних тачака  и присуству чланова
Одбора

Редни
број
сједнице

Датум
одржавања
сједнице

Број
тачака
дневног
реда

Утврђивање
приједлога
одлука

Тачке из
нормативне
области

Остало
Број
присутних
чланова
комисије

1. сјед. 29.07.2013. 2 0 1 1 3
Укупно:
1 / 2 0 1 1 /

III УСЛОВИ ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

Просторни услови за рад сталних радних тијела у периоду јануар-децембар 2013.
године  били су у складу са потребама и утврђеним стандардима. Све административно-
техничке послове за комисије и одборе  обављала је Стручна служба Скупштине општине.

Чланови сталних  радних тијела који нису одборници, у складу са чланом 4. Одлуке o
праву на накнаду за рад одборника и спољних стручних сарадника радних тијела које
именује Скупштина општине Мркоњић Град  („Службени гласник општине Мркоњић Град“,
број: 5/05, 6/06 и 9/07, имају право на накнаду за рад када присуствују сједницама истих у
износу од 90,00 КМ. Наведеним чланом је регулисано да „Одборник Скупштине општине за
обављање одборничке дужности и дужности члана радног тијела које именује Скупштина
има право на укупну новчану накнаду у износу од 400,00 КМ“.

У периоду јануар-децембар 2013. године за рад сталних радних тијела из Буџета
општине Мркоњић Град  је  исплаћено  укупно  18.358,00 КМ.

Прилог: Табеларни преглед присуства сједницама чланова комисија, савјета и одбора.

ОБРАЂИВАЧ: ПРЕДЛАГАЧ:
Стручна служба СО                                         Радна тијела Скупштине сазива



ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРИСУСТВА ЧЛАНОВА
СЈЕДНИЦАМА СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊE

Име и презиме 20.03.
2013.

20.05.
2013

14.06.
2013.

21.06.
2013.

15.10.
2013.

23.12.
2013.

Крстан Томић
+ + + + + +

Драган Сантрач
+ + + + + +

Миленко
Савановић + + + + + +
Милош
Милановић + - + + - +
Драган Илић

+ - + + - +

ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР

Име и
презиме

13.02.
2013.

28.03.
2013.

26.04.
2013.

30.05.
2013

20.06.
2013.

04.09.
2013.

11.10.
2013.

20.11.
2013.

27.11.
2013.

20.12.
2013.

27.12.
2013.

Божана
Марчета + + + + + + + + + + +
Гојко
Грабеж - + - + + + + - + + +
Жељко
Ђукановић + + + + - + - + + + +
Милијана
Ступар + + + + + + + + + + +
Милана
Тица + + + + + + + + + + +

ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Име и презиме
24.07.2013. 01.11.2013. 05.12.2013.

Миленко Савановић + + +

Душан Дакић - + +

Милош Милановић + - +



ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Име и презиме 29.04.
2013

19.07.
2013

05.09.
2013

20.11.
2013

27.11.
2013

23.12.
2013

Миленко
Милекић + + + + +
Славко Лукић

+ + - + +
Влајко
Тодоровић + + + -

ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА, ОПШТИНАМА И МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

Име и презиме 16.07.2013.

Душан Дакић
+

Миленко Савановић
+

Миле Даниловић
+

Дивна Аничић
-

Сузана Рајковић
+

ОДБОР ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

Име и презиме
19.07.2013

Љубиша Маркановић
+

Сњежана Милиновић
-

Гојко Грабеж
+

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИН

Име и презиме 23.07.2013.

Радован Димитрић +

Гојко Грабеж +

Жељко Ђукановић +

Мирјана Лакета +



Јадранка Војводић +

ОДБОР ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ

Име и презиме 26.04.2013. 04.09.2013

Драган Сантрач + +

Блашко Каурин + +

Марко Јовандић + +

Зоран Терзија + +

Младен Бошкан + +

ОДБОР ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Име и презиме 23.04
2013.

26.04.
2013

11.07.
2013.

26.08.
2013.

Крстан Томић
+ + + +

Миленко Милекић
+ + + +

Марко Јовандић
+ + - +

Радослав Милекић
+ + + +

Илија Караћ
+ - + +

ОДБОР ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ

Име и презиме 23.04
2013.

26.04.
2013

20.06.
2013.

Божана Марчета + + +

Радана Гаврић - - +

Влајко Тодоровић + - +

Бранка Рудић + + +

Радмило Радовановић + - +



ОДБОР ЗА ПРИМЈЕНУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Име и презиме 29.07.2013.

Мира Стојичић +

Славко Лукић -

Марко Јовандић +

Загорка Јовић +

Ален Ђурић -

Напомена :  Овај преглед не садржи  списак сталних радних тијела која нису имала

ни једну сједницу у периоду јануар-децембар  2013. године.




