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На основу  члана 40. Закона о уређењу 
простора  и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 40/13) и члана 36. 
Ст ату т а  о п ш т и н е  М р ко њ и ћ  Гр а д -
Пречишћени текст („Службени гласник 
општине Мркоњић Град“ број: 5/10 и 4/12), 
Скупштина општине Мркоњић Град, на 12. 
сједници одржаној дана 24.12.2013. године, 
донијела    ј е 

               
                  О Д Л У К У

о усвајању Пројектног задатка за израду 
Просторног плана подручја посебне 
намјене туристичко-рекреационог 
центра, „Балкана“ Мркоњић Град 

Члан 1.
 Усваја се Пројектни задатак за израду 
Просторног плана подручја посебне намјене 
туристичко-рекреационог центра „Балкана“ 
Мркоњић Град.

Члан 2.
 Саставни дио ове Одлуке чини 
Пројектни задатак из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-142/13                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2012. године            Миленко Милекић, с.р.  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈАПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ 
ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНОГ 

ЦЕНТРА „БАЛКАНА“

1. У В О Д
Просторним планом подручја посебне 

намјене туристичко-рекреационог центра 
''Балкана'' Мркоњић Град (у даљем тексту: 
План), с обзиром на заједничка природна, 
културна, историјска, привредна, изграђена и 
друга обиљежја, утврђују се: основна 
организација простора, мјере употребе, 
уређења и заштите тог подручја, мјере за 
унапређивање и заштиту животне средине, те 
обавеза израде планова за спровођење за ужа 
подручја унутар просторног плана подручја 
са посебним намјенама.

Кључни проблем развоја туристичко-
рекреационог центра Балкана представља 
непостојање важеће и ажуриране просторно-
планске документације што значајно 
ограничава и успорава активности усмјерене 
ка развоју овог туристичко-рекреационог 
центра. За простор обухвата до сада није 
израђен урбанистички план, као ни било који 
други просторно-плански документ. С друге 
стране, повећана потреба за активнијим 
коришћењем простора специфичних 
природних карактеристика намеће потребу 
регулације и усмјеравања будућег развоја 
продручја. Обзиром да је простор обухвата 
категорисан као подручје значајно за развој 
туристичке дјелатности  (Сл.гласник 
општине М. Град, број 2. стр.45., 31.03.1977.) 
значајно је зависно од донација из буџетских  



Страна 2, број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

средстава Општине што у великој мјери 
утиче на његову финансијску одрживост. 

Препознајући значај доношења 
планских докумената и потребу за 
по стизањем економске  одрживо сти 
Скупштина Општине Мркоњић Град дана 
29.03.2013. године донијела је Одлуку о 
изради просторног плана подручја посебне 
намјене туристичко-рекреационог центра 
''Балкана'' на чијој основи је постављен 
Пројектни задатак за израду Плана.

2. ОБУХВАТ ПЛАНА  И ПЛАНСКИ 
ПЕРИОД

Планом ће се обухватити дио 
територије општине Мркоњић Град, оквирне 
површине  102 ha смјештен непосредно око 
језера Баклана. 

Обухват Плана дат је у пратећем 
графичком прилогу. Граница обухвата Плана 
треба да се поклапа са границама 
катастарских парцела. 

Подручје  обухвата документа 
укључује и заштитне појасеве и зоне, као и 
зоне од значаја за укупни развој ширег 
подручја микролокалитети (Шибови, извор  
Сане, Лисина, Зеленковац, Сокочница, 
спортско-рекреативни комплекс расадник 
Рогољи).

Просторни план подручја посебне 
намјене Републике, у складу са Законом, 
доноси се за период до 20 година.

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛОКАЦИЈЕ

Туристичко-рекреациони центар 
Балкана удаљен је 5 километара од Мркоњић 
Града. Налази се поред некадашњег "Пута 
АВНОЈ-а" (Јајце - Мркоњић Град - Бихаћ) и 
представља најатрактивније излетиште у 
овом крају. Jезерски дио комплекса чине два 
језера која су изграђена средином 20. вијека, а 
напајају се из планинских потока Цјепло и 
Скакавац, као и из сублакустријских извора 
испод  Великог  ј е зера .  Туристичка  
инфраструктура Балкане намијењена је 
љетњој и зимској рекреацији и одмору. У 
периоду последњег грађанског рата подручје 
туристичког комплекса Балкана и његовог 
окружења значајно је девастирано. Хотел који 
је у том периоду запаљен, у послијератном 
периоду је порушен, тако да је Балкана, 
остала без адекватних смјештајних 
капацитета. Такође, у ратном периоду 
уништен је ски лифт, чиме је Балкана 

изгубила статус мјеста атрактивног за зимски 
туризам.

Од свог настанка па до данас 
туристички комплекс је представљао 
туристички мотив града. Језерско подручје се 
од периода своје изградње доминантно 
користило као јавно градско купалиште, али 
је привлачило и многобројне домаће и стране 
туристе. У непосредном окружењу језера 
налазе се: хотел, бунгалови, угоститељски 
објекат, простори за продају хране и пића, 
спортски терен и санитарни чвор. Осим 
хотела и бунгалова сви остали објекти налазе 
се ван функције, а неки од њих су у 
запуштеном стању. Шири простор обухвата 
плана садржи и низ других функција међу 
којима се истичу: становање, викенд насеља, 
угоститељски објекти, смјештај туриста у 
приватним апартманима и бензинска пумпа. 
Подручје је богато густим буковом и 
четинарским шумама и пашњацима. 

С ва ке  год и н е  с е  н а  Б а л ка н и  
традиционално одржава манифестација Дани 
косидбе – Меморијал Лазар Лакета. 
Централни дио манифестације чини 
такмичење домаћих и иностраних косаца, а 
поред тога одржавају се смотре фолклора, 
такмичење у пливању и друга спортска и 
културна дешавања. Догађај је посвећен 
очувању традиције овог краја, односно 
сјећању на мркоњичке косце и косе 
"варцарке". 

Кључна документација на коју се 
ослања планирање подручја обухвата и коју 
носилац израде плана треба да размотри јесте

1.   Просторни план Републике Српске до 
2015

2.  Измјене и допуне Просторног плана 
Републике Српске 2025 –преднацрт

3.  Валоризација културно-историјског и 
природног наслијеђа општине Мркоњић 
Град.

4.  Стратегија развоја општине Мркоњић 
Град 2014-2024

5.   Шумско-привредна основа за Мркоњићку 
шумско-привредно подручје важност од 
01.01.2012.-31.12.2021. године

6.  И низ других национаних и локалних 
докумената који се дотичу; туризма, 
заштите животне средине, заштите вода,  
итд. 
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Основни проблеми са којима се у 
новије вријеме Балкана суочава и који 
успоравају њен даљи развој јесу: замршена 
власничка структура и супротстављени 
ставови различитих интересних група што је 
довело до отварања низа управних спорова. 
Ситуацију додатно отежава чињеница да на 
простору обухвата није успостављен 
катастар непокрености. На просторно-
функционалном нивоу посматрано проблеми 
се сагледавају кроз: 

 неуједначен ниво коришћења 
простора по сезонама – у љетњем 
периоду простор уже језерске зоне 
оптерећен је великим бројем 
к у п а ч а  и  с т а ц и о н а р н и м  
саобраћајем, док се у зимској 
сезони простор недовољно користи

недовољно искоришћен потенцијал 
ширег подручја – природна 
богатства се не користе на довољан 
и адекаватан начин

 скромна туристичка понуда – 
недовољан број садржаја који би 
привукли локално становништво, 
домаће и стране туристе

потреба за интензивнијом градњом 
пријети да угрози и наруши 
природна богатства која Балкани 
дају идентитет

Кровни проблем свих претходно 
побројаних јесте непостојање планске 
документације која би уредила и дефинисала 
основне правце будућег развоја и начине 
коришћења простора. Стога, предметни план 
треба да понуди адекватна рјешења и 
одговоре на ове проблеме.

4.ЦИЉЕВИ

4.1. Општи циљеви
И з р а д ом  П л а н а  т у р и с т и ч ко -

рекрeационог центра ''Балкана'' у складу са 
важећим прописима стекли би се услови за 
редефинисање садржаја и програма развоја и 
постизања економске одрживости. Израдом  
Плана остварили би се постављени циљеви:

1. Правно регулисање (просторно) 
развојних активности на подручју 
туристичко-рекреационог центра 
Балкана

2.   Усклађивање са важећим планским 

документима истог и вишег нивоа .

3. Усаглашавање Плана са свим 
релевантним документима чија је 
израда у току (Измјена и допуна 
Просторног плана Републике Српске, 
Валоризација културно-историјског  
и природног наслијеђа општине 
Мркоњић Град, Стратегија развоја 
општине Мркоњић Град 2014-2024 и 
другом документацијом референтном 
за предметни локалитет);

4. Стварање услова за реализацију 
усаглашених активности и програма 
развоја на простору ширег обухвата, 
као и усаглашавање са активностима 
на простору општине и регије;

5. Укључивање локалног становништва 
у процес израде Плана;

6. Планирање ефикасаног система 
м о н и т о р и н г а  у  п р о ц е с у  
имплементације плана.

7. П л а н и р а њ е  и  п о ве з и ва њ е  с а  
зашићеним подручјима –заштићени 
п р и р о д н и  п е ј з а ж и  ' ' Л и с и н а  
–Шибови'', ''Зеленковац'', излетиште 
Понор, реон Млиништа.

4.2. Посебни циљеви

Планом је потребно дефинисати 
основне концепте развоја и уређења простора 
туристичко–рекреационог центра Балкана. 
Центар је отвореног типа,  намјењен дјеци и 
омладини, спортистима, рекреативцима, 
домаћим и страним туристима и пословној 
заједници. У циљу одрживости укупног 
подручја Планом је потребно извршити 
анализу и процјену капацитета локације 
(carrying capacity) за прихват садржаја 
(дефинисаних у наставку документа) 
предложених од стране представника 
п о с л о в н и х  с у б ј е к а т а ,  в л а с н и к а  
некретнина, локалне заједнице и чланова 
Савјета плана. Такође, Планом је 
п от р е б н о  и с п и т ат и  п од о б н о с т  и  
компатибилност предложених функција, 
како међусобно тако и у односу на контекст 
у који се планирају смјестити.

К љ у ч н и  п р о г р а м с к и  ц и љ е в и  
произилазе из претходно дефинисаних 
проблема:

1.   обезбједити смјештајне капацитете
2. обогатити туристичку понуду кроз 
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увођење додатних садржаја спорстко-
рекреативног, забавног и услужног 
карактера

3.  уједначити ниво и интензитет 
коришћења у зимском и љетњем 
периоду

4.  активирати шире подручја обухвата
5. промовисати развој уз задржавање 

уравнотеженог односа природних и 
изграђених простора

6. активна заштита животне средине – 
стављање природних богатстава у 
функцију спорта, рекреације, забаве и 
разоноде  

7 .унаприједити укупну развојну  
и н ф р а с т р у к т у р у  т у р и с т и ч ко г  
рекреационог- центра како би он постао 
туристички репер општине и регије.

4.2.1.Основни садржаји и концепти 
развоја 

Планом је потребно:
1. Планом је потребно одредити примарне 

и секундарне садржаје  
2. Обезбједити одржив економски развој 

подручја уз максимално очување и 
унапређење природних и изграђених 
карактеристика подручја.

3. Дефинисати основне концепте развоја 
и уређења простора - организацију и 
дистрибуцију активности према 
намјени и начинима коришћења 
простора 

4. Планом је потребно дефинисати 
приоритете фазност реализације како 
би се што прије дошло до предвиђеног 
циља  и унапредио развој цјелокопног 
простора који се наслања на овај 
спортско-рекреациони, туристички 
комплекс. 

5. Утврдити важне зоне и локације које ће 
се Планом штитити и чувати без 
могућности грађења (одредити 
површине резервисане за одређени 
будући развој) до стицања услова за 
њихово коришћење у неком од будућих 
планских периода;

6. Планом је потребно утврдити дијелове 
простора који су, с обзиром на своје 
карактеристике, предмет вишеструких 
интереса потенцијалних корисника, 
извршити комплексну валоризацију 
тих простора, утврдити користи и 

штету у њиховом коришћењу и 
поставити јасна ограничења у 
коришћењу тих простора;

7. Приликом израде Плана потребно је 
водити рачуна о наслеђеним и 
деценијама развијаним праксама 
коришћења простора, као и дати 
приједлоге за унапријеђење затеченог 
стања што прије свега подразумијева 
растерећење уже језерске зоне од 
прекомјерног притиска корисника – 
увођење нових додатних садржаја који 
ће преусмјерити кориснике на шире 
подручје обухвата.

8. Планом је забрањено предвиђати развој 
индустријских дјелатно сти на 
продручју обухвата, узгој стоке већег 
капацитета (фарме), као и остале 
активности које би угрожавале 
н о р м а л н о  ф у н к ц и о н и с а њ е  
туристичко-рекреативног центра.

9. Планом је потребно дефинисати 
просторе и начине коришћења за 
привремене и повремене спортско-
рекереативне, културне, образовне и 
друге активности.

10. Планом је потребно обезбједити 
про сторе  за  разво ј  спорт ско-
р е к р е а т и в н о г,  о м л а д и н с к о г,  
конгресног, манифестационог туризма 
и туризма на отвореном (понуда током 
цијеле године), као и понудити 
комплементарне услужне и сервисне 
садржаје који омогућавају оптимално 
ф у н к ц и о н и с а њ е  т у р и с т и ч ко -
рекреативног центра. 

Предложени садржаји

А. Становање и смјештај туриста 

Планом је потребно oбезбједити 
одрживу економију и живот аутохотног 
становништва, спречавањем угрожавања 
њихове егзистенције, те обезбједити  
смјештајне капацитете за клијентелу са 
следећим садржајима:

  два хотела (хотел са конгресном 
салом, затворени базен, паркинзи 
и остали  потребни садржаји)

ауто камп 
камп за смјештај шатора
викенд насеље
 планом је потребно обезбједити и 

могућност рентирања стамбених 

Страна 4, број 10



Број 10 Страна 5

објеката за потребе смјештаја туриста

Б.Спортски садржаји:
Затворени базен 
 Вишенамјенски спортски терен за 

спортове са лоптом
Тениски терен
Ски лифта са стазом (обухват плана 

обухвата дио стазе)
Трим стазе (обухват плана обухвата 

дио стаза)
 Стазе за брдски бициклизам, 

шетнице и трим стазе као саставни 
дио мреже стаза Лисине и ширег 
подручја (обухват плана обухвата 
дио стаза)

адреналински парк 
 вјештачка стјена за слободно 

пењање
 Гондола која повезује локалитет 

Балкане са врхом Лисине (обухват 
плана обухвата дио трасе)

В.Услужни садржаји:
 Простори за привремену/сезонску 

продају хране и пића 
  Простор за привремену и сталну 

продају сувенира 
Угоститељски садржаји

Г. Помоћни садржаји:
Улазни информациони пункт
Јавни санитарни чвор 
Тушеви на отвореном
Градеробе - сталне и привремене

Д. Остали садржаји комплементарни 
спорту и рекрецији – забава, разонода:

Уређене плаже за купаче
Уређена излетишта
 Вишенамјенске манифетационе 

површине већег капацитета 
 Површина за манифестације и 

церемоније мањег обима 
Садржаји на води – сплав, мол
Воденица

4.2.2. Просторни аспект – урбанизам и 
архитектура 

Планом је потребно:
1. Прописати детаљне услове за изградњу 

објеката свих врста (туристичких и 
ком п л е м е н т а р н и х ) ,  у  с к л а д у  с а  
карактером  простора, односно пејсажа. 

2. Дефинисати мјере коришћења и уређења 

земљишта.  Посебно је потребно 
д е ф и н и с ат и  м и н и м ум е  у р е ђ е њ а  
површина које се јавно користе, а у 
погледу урбаног мобилијара, површинске 
обраде стаза, депоновања отпада, јавног 
освјетљења, и сл. Подручје обухвата 
треба да има карактер зоне виског нивоа 
урбанитета, те се у том смислу и мјере 
коришћења и уређења простора требају 
прилагодити том захтјеву. С друге стране 
потребно је поштовати принципе 
организације и уређења простора 
прилагођених лицима са умањеним 
тјелесним способностима.

3.  У зонама, односно на локацијама на којима 
се не очекује брзи развој Планом се треба 
успоставити режим привременог 
коришћења земљишта. Површине на 
којима се успоставља режим привременог 
коришћења земљишта означавају се 
границама зона, односно локација и на 
њима се не врши парцелација земљишта. 
Објекти који се граде у тим зонама, 
односно локацијама граде се као објекти 
привременог карактера.

4. Дефинисати услове градње тако да се у 
максималној мјери очувају и унаприједе 
природне карактеристике подручја и 
очувају карактеристике традиционалне 
архитектуре уз поштовање принципа 
енергетске ефикасности. 

5. У погледу примјењених материјала у 
обликовању објеката предлаже се 
употреба природних материјала локалног 
подручја, а за постизања мјера енергетске 
ефикасности употреба материјала и 
система градње који ће омогућити 
реализацију нискоенергетских објеката.

6. Дефинисати заштитни појас уз границу 
планираног обухвата са вањске стране 
како би се заштитило ово подручје од 
непланске градње и експлоатације 
подручја уз простор обухвата плана 
посебне намјене.

4.2.3. Јавна инфраструктура – саобраћај и 
комунални систем 

Планом је потребно:
 1. на што рационалнији начин 
ријешити саобраћајну инфраструктуру тако 
да се у максималној мјери задржи систем 
постојећих локалних приступних путева и 
обезбједи саобраћајни приступ свакој од 
парцела предметног обухвата

24.12.2013.
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2. адекватно ријешити систем 
паркирања водећи рачуна о потребама 
различитих функционалних група и 
корисника, а све у складу са нормативима за 
паркирање према  намјенама објеката. Треба 
тежити рјешавању паркирања у подземним 
етажама или у виду издвојеног објекта јавне 
вишеспратне паркинг гараже а све у циљу 
смањења оптерећење на отворене површине. 
 3. потребно је дефинисати  пјешачке и 
бициклистичке стазе као дио шире мреже 
стаза на простору Лисине. 

4.2.4. Природни аспект  
Планом је потребно:
 1. дефинисати зоне очувања посебно 
вриједних објеката природног насљеђа и зоне 
у које је могуће уносити одговарајуће 
садржаје на начин који ће вриједности 
користити као ресурс за развој ;
 2. детаљно прописати услове и мјере 
заштите за посебно вриједне објекте 
природног насљеђа које се налазе унутар 
подручја обухвата,

 3. дефинисати минималне површине 
под зеленилом у склопу грађевинских 
парцела тако да се очува природни амбијент 
подручја и његове вриједности.

5.МЕТОДОЛОГИЈА
Правни основ за израду Плана 

садржан је Закону о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13), Правилнику о садржају, 
начину израде и доношења  докумената  
просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број:69/13) и другим 
посебним прописима, као и Просторним 
планом  Репблике Српске до 2015. године. 

Приликом израде Плана примјениће се 
општа методологија за израду докумената 
просторног уређења, која се састоји од 
сљедећих фаза:

а)   припрема,
б)   анализа и оцјена постојећег стања,
в) проблеми развоја и уређења 

простора,
г)    циљеви,
д) програм, односно концепција 

развоја и 
ђ)   израда Плана.
У по ступку спровођења фаза 

методолошког поступка, поред принципа 
просторног планирања прописаних Законом, 

потребно је испоштовати:
а) принцип усклађености природних 

вриједности са људским дјеловањем:
1) употребом обновљених извора 

енергије (енергија вјетра, енергија из 
биомасе, енергија сунца и друго),

2) грађењем енергетски ефикасних 
објеката,

3) правилним избором локације и 
укључивањем биоклиматских фактора 
(микроклима локације; утицај конфигурације 
терена, вегетације, поплочаних површина, 
сусједних објеката, засјенчења, рефлексије и 
друго; утицај сунца и вјетра и друго са 
мјерама заштите),

4) уважавањем климатских  промјена,
5) заштитом од природних катастрофа 

и техничких хаварија,
6) уважавањем потреба дјеце и лица са 

умањеним тјелесним способностима и друго;
б )  у с к л а ђ и ва њ е  з а ко н и то с т и  

проистеклих из предходних фаза развоја 
анализом стања изграђених простора 
(карактеристике физичке структуре; клима; 
услови локације; ресурси; обичаји; функције 
и дјелатности које изражавају културу, 
традицију, историју, достигнути степен  
техничко-технолошког развоја, економску 
моћ друштва и друго; услови природног и 
створеног окружења и друго) и

в) принцип интегралног планирања 
које обједињује све значајне факторе развоја 
уз: сагледавање динамике потреба и промјена 
у простору, рјешавање сукоба интереса у 
простору усклађивањем функционалних, 
естетских, енергетских и других критеријума 
у планирању, пројектовању и грађењу 
објеката.

Припрема
Организациона припрема за израду 

Плана у складу са чланом 17. Правилника  о 
начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења  („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 69/13) што 
обухвата: 

а)  формирање радног тима за 
припрему Плана, 

б)   избор носиоца израде Плана,
в)  формирање радног тима за израду 

Плана,
г)  формирање савјета Плана из члана 

43. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник 
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Републике Српске“ бр. 40/13),
д )  о р г а н и з а ц и ј у  с а р а д њ е  с а  

и н с т и т у ц и ј а м а ,  ј а в н и м  
п р е д у з е ћ и м а ,  п р и в р е д н ом  
комором и другим правним и 
физичким лицима,

ђ)  организацију стручне расправе  у 
складу са Законом,

е)   организацију јавног увида,
ж)  процедуре усвајања фаза Плана и 
з)   друго.

Стручна припрема за израду Плана 
обухвата:

а) анализу одлуке о приступању 
израде Плана (прелиминарни циљеви, задаци 
и друго);

б)  подлоге  за  израду  Плана  
(картографске, топографске и друге подлоге);

в) природна добра од великог и 
изузетног значаја (споменици природе, 
природни паркови и остали);

г) непокретна културно-историјска 
добра од великог и изузетног значаја 
(национални споменици, археолошки 
локалитети и други валоризовани објекти);

д) анализу предходног документа 
просторног уређења (стратегије или 
просторног плана) који је истекао (степен 
реализације Плана, критике и друго),

ђ) наслијеђене планске обавезе 
(обавезе које се преузимају из одлуке која је 
мијењала урбанистички план која ће бити 
стављена ван снаге усвајањем овог плана), а 
које могу бити:

1) непромјенљиве,
2) дјелимично промјенљиве,
3) потпуно промјенљиве;
е) информациони основ (статистика, 

стратегије развоја, међународна документа и 
програми) и

ж) друго.

Анализа и оцјена стања
Потребно је извршити анализу и 

оцјену стања с обзиром на: 
Простор и становништво:
а) територију;
1) географски положај,
2) рељеф,
3) хидрографију,
4) геологију,
5) хидрогеологију,
6) инжењерску геологију,

7) сеизмичност
8) климу,
9) границе,
10) цјелине и потцјелине,локације,
11) локације,
12) друго;
б) становништво:
1) стално становништво-демографске 

процесе,
2) становништво за расељавање и
3) становништво за насељавање 

(стално и привремено).
Развојне потенцијале:
а) природне (земљишта, шуме, воде и 

друго) и 
б) антропогене потенцијале,
Изграђеност и функционисање 

простора обухвата анализу и оцјену стања:
а) стамбеног фонда,
б) система и функција насеља,
в) подручја од посебног интереса за 

Републику,
г) привреде,
д) непривреде и
ђ) инфраструктуре.
Заштићени простори  обухватају 

анализу и оцјену:
а) природне и
б) антропогено вриједне просторе.
Након извршене анализе и оцјене 

стања, потребно је дати оцјену стања 
изграђености и функционисања простора, 
која обухвата:

а) организацију простора,
б) коришћење,
в) уређење,
г) одрживост и
д) друго.

Проблеми развоја и уређења 
простора

Проблеми просторног развоја одређују се у 
односу на:

а) становништво:
- стално становништво-демографске 

процесе,
- становништво за расељавање,
- становништво за насељавање 

(стално и привремено);
б) развојне потенцијале:
1) природне (земљишта, шуме, воде и 

друго),
2) антропогене потенцијале;
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в) изграђености и функционисања 
простора:

1) стамбеног фонда,
2) система и функција  насеља, 
3) подручја од посебног интереса за 

Републику,
4) привреде,
5) непривреде,
6) инфраструктуре;
г) заштићене просторе:
1) природне и
2) антропогено вриједне просторе.
Проблеми се одређују по:
а) секторима,
б) група сектора и 
в) простору (зонама, односно 

намјенама и локацијама).

Циљеви просторног развоја
Циљевe просторног развоја одредити 

у односу на:
а) становништво:
1) стално становништво-демографске 

процесе,
2) становништво за расељавање,
3) становништво за насељавање 

(стално и привремено);
б) развојне потенцијале:

1) природне (земљишта, шуме, воде и 
друго),

2) антропогене потенцијале;
в) изграђености и функционисања 

простора:
1) стамбеног фонда,
2) система и функција насеља,
3) подручја од посебног интереса за 

Републику,
4) привреде,
5) непривреде,
6) инфраструктуре,
г) заштићене просторе: 
1) природне и
2) антропогено вриједне просторе.
Циљеви се одређују по:
а) секторима,
б) групама сектора и
в) простору (зонама, односно 

намјенама и локацијама).
П о т р е б н о  ј е  п р е ц и з н о  

идентификовати сукобљене и потенцијално 
сукобљене циљеве.  На основу прецизно 
утврђених  проблема просторног развоја 
утврдити приоритетне циљеве у категоријама 
простор и вријеме.

Програм Плана 
Програм Плана обухвата:
а) становништво: 
1) стално,
2) привремено;
б) факторе развоја:
1) природни, 
2) антропогени; 
в) изграђеност и функционисање 

простора;
г) становање;
д) привреду;
ђ) непривреду;
е) инфраструктуру;
ж) заштићене просторе и
з) друго.
У процесу израде програма Плана:
а) извршити усклађивање циљева и 

релативизацију  сукоба интереса у развоју 
простора на основу развојног  значаја и 
приоритета,

б) издвојити стратешке елементе од 
пратећих елемената развоја простора, 
односно издвајати велике промјене од  малих 
промјена у простору и 

в) друго.

6.САДРЖАЈ ПЛАНА
У складу са Правилником о садржају, 

начину израде и доношење докумената 
просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13), План садржи 
текстилни и графички дио

Текстуални  дио Плана садржи:
а) општу концепцију развоја простора;
б) организацију простора, која 

обухвата:
1) систем насеља и центара,
2) зоне- просторне цјелине, потцјелине, 

локације и друго,
3) систем неопходних инфраструктура 
4) природне услове са мјерама за 

заштиту, очување, уређење и активирање 
природних ресурса и

5) програм Плана, који обухвата:
- становништво: стално и привремено,
- факторе развоја: природни и 

антропогени,
-изграђеност и функционисање 

простора,
- становање,
- привреду,
- непривреду,
- инфраструктуру,
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- заштићене просторе и
- друго.
У процесу израде програма Плана из 

тачке 5):
а) врши се усклађивање циљева и 

релативизација  сукоба интереса у простору, а 
на основу развојног значаја  и приоритета,

б) издвајају се стратешки елементи од 
пратећих елемената развоја простора, 
односно издвајају се велике промјене од 
малих промјена у простору и 

в) друго.
 Поред наведеног садржаја, текстуални 
дио Плана ће садржавати и оцјену 
повољности за грађење, за просторне 
цјелине, зоне и локације, а која се израђује на 
основу  анализе и оцјене стања и 
идентификованих проблема развоја и 
уређења простора, утврђених у фазама 
израде документа.

Графички дио плана садржи:
а) синтезну карту стања у мјерилу 1:50 

000 до 1:5 000, која чини саставни дио 
документационог основа Плана:

1) карта намјене простора,
2) геолошке тематске карте:
- геолошку, 
- хидрогеолошку,
- инжењерско-геолошку,
- сеизмолошку,
- карту милералних сировина,
- карту подземних вода,
3) карта власништва над земљиштем,
4) дуге карте;
б) синтезну карту Плана у мјерилу 

1:50 000 до 1:5 000 која чини саставни дио 
просторног плана:

1) карта намјене простора,
2) карта власништва над земљиштем,
3) друге карте;
в) тематске карте:
1) становништво:
 - стално становништво-демографске 

процесе,
-  становништво за расељавање,
-  становништво за насељавање 

(стално и привремено),
2) развојни  потенцијали:
- природни (земљишта, шуме, воде и 

друго),
- антропогени потенцијали,
3) изграђеност и функционисање 

простора:
- стамбеног фонда,

- Система и функција насеља,
- подручја од посебног интереса за 

Републику,
- привреде,
- непривреде,
- инфраструктуре,
4) заштићени простори:
- природни,
- антропогено вриједни простори,
5) изграђеност и функционисање 

простора:
- организација простора,
- коришћење,
- уређење,
- одрживост и 
- друго.
Све тематске карте из тачке в), раде се 

у размјери 1:2 500, 1:1 000 или другом 
одговарајућем мјерилу, које имају значајне 
елементе новог развоја по значају, али и по 
територијалном обухвату служе за израду 
синтезне карте планираног  рјешења, 
односно Плана.

Карте стања израђује се за све теме у 
складу са тачком в). За сваку тему може се 
израдити више карата (аналитичке карте 
стања). Карте стања чине саставни дио 
документационог основа Плана.

Карте планираног рјешења израђују 
се за све теме у складу са тачком в). За сваку 
тему може се израдити више карата. Све 
карте планираног рјешења чине саставни дио 
Просторног плана подручја посебне намјене.

У склопу тематских карата треба да се 
ураде и посебне карте за туристичке објекте 
или карте по зонама (посебна туристичка 
карта).

Ако су Планом обухваћена земљишта 
која, у складу са посебним прописима, 
представљају ресурс (пољопривредна , 
шумска, водна и друга земљишта), графички 
дио садржи и карту осталих земљишта за 
развој. На тим земљиштима Планом ће се 
одредити основна намјена и компатибилне 
намјене у складу са класификацијом тих 
земљишта (бонитетне класе и друго) 
одређених посебним законима и у складу са 
посебним прописом о класификацији 
дјелатности, ако се у поступку израде Плана 
утврди да не угрожавају изворност и 
природну равнотежу биљног и животињског 
с в и ј е т а ,  п р и р од н и х  с т а н и ш т а ,  т е  
хидрографске, геоморфолошке, геолошке, 
културне и пејзажне вриједности подручја и 
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ако у фазама израде  Плана није утврђен 
приоритет изградње објекта који су у 
функцији заштите,  унапређивања и 
презентације природних и културно-
и с т о р и ј с к и х  д о б а р а  т у р и с т и ч ко -  
рекреационог центра.

На земљиштима за развој Планом се 
одређује грађење објекта:

а) који су у функцији основних и 
компатибилних намјена,

б) индивидуалних стамбених и 
помоћних објеката аутохтоног становништва 
и

в) јавне инфраструктуре (саобраћајна, 
х и д р о т е х н и ч к а ,  е н е р г е т с к а ,  
телекомуникациона и информациона) ако 
природни услови и стање на терену не 
омогућавају другачије рјешење, осим 
м а г и с т р а л н и х  и  р е г и о н а л н и х  
инфраструктура.

За грађење објеката  на земљиштима 
за развој Планом се формира минимална 
грађевинска парцела за коју се  врши 
претварање категоризованог земљишта у 
грађевинско у складу са посебним 
прописима.

Објекти који се граде на земљиштима 
за развој могу се градити само под условима 
да не загађују земљиште и ваздух, не 
погоршавају квалитет вода и не мијењају 
њихову количину.

Ако се Планом предвиђа изградња 
енергетских објеката, за које је проглашен 
јавни интерес, а уз предходну сагласност 
Општине, потребно је предходно утврдити 
најповољније локације за изградњу таквих 
објеката, а након спроведених детаљних 
анализа.

Ако се планом предвиђа изградња 
више енергетских објеката на истом водотоку 
или на различитим локацијама у туристичко-
рекреационом центру,  потребно је утврдити 
кумулативни утицај тих објеката на животну 
средину.

7 . И Н Ф О Р М А Ц И О Н О -
ДОКУМЕНТАЦИОНИ ОСНОВ

Одјељење за просторно планирање и 
комуналне послове, Административне 
службе општине Мркоњић Град, као носилац 
припреме Плана, носиоцу израде ће 
доставити сву доступну документацију у 
складу са одредбама Закона о просторном 
уређењу и грађењу („Службени гласник 

 

Републике Српсек“, број: 40/13, достављене 
приједлоге и сугестије пристигле у току 
јавног позива и остала расположива 
документација).

На основу члана 35. Закона о 
буџетском систему Републике Српске  
(«Службени гласник Републике Српске», број 
121/12), Закона о трезору Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске», број 
28/13) и члана 36. Статута општине 
М р ко њ и ћ - Гр а д - П р еч и ш ћ е н и  т е кс т  
(''Службени гласник општине Мркоњић-
Град'', број 5/10 и 4/12) Скупштина општине 
Мркоњић-Град, на 12.сједници одржаној дана 
24.12.2013. године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
о усвајању Ребаланса Буџета општине 

Мркоњић Град за 2013 годину

Члан 1. 
 Усваја се Ребаланс буџета општине 
Мркоњић Град за 2013.годину у износу 
9.374.200 КМ, који се састоји од прихода, 
грантова и примитака у висини од 9.374.200 
КМ, од чега је: 

1. Буџетски расходи                   7.169.700 КМ                            
 Текући расходи                     7.139.700 КМ
 Буџетска резерва                      30.000 КМ   

2. Издаци за нефинансијску имовину 
                                          1.024.600 КМ
3. Издаци за финансијску имовину               
                                             200.000 КМ
4. Издаци за отплату кредита      979.900 КМ

Члан 2.                                                      
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс  

буџет општине Мркоњић Град за 2013.годину.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана  објављивања  у «Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град». 

Број: 02-022-143/13                       ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р. 
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710000

715000

714000

713000

717000

719000

720000

721000

722000

730000

723000

731000

780000

729000

781000

410000

411000

412000

413000

414000

415000

416000

810000

811000

813000

510000

511000

516000

910000

911000

610000

611000

1

Економски 
код

Порески приходи

Порези на промет производа и услуга

Порез на имовину

Порез на лична примања и приходе

Индиректни порези дозначени од УИО

Остали порези

Непорески приходи

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивни

Накнаде, таксе и прих. од пруж. јавних услуга

Грантови

Новчане казне

Грантови

Трансфери

Остали непорески приходи

Трансфери јединицама локалне самоуправе

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

Текући расходи

Расходи за лична примања

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Субвенције

Грантови

Дознаке на име соц. заштите које се испл. из буџета

Буџетска резерва

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)

I Примици за нефинансијску имовину

Примици за произв. сталну имовину

Примици за непроизв. сталну имовину

II Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за залихе материјала, робе, ситн. инв., амбалаже и сл.

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)

Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)

I Примици од финансијске имовине

Примици од финансијске имовине

Издаци за финансијску имовину

Издаци за финансијску имовину

А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

2

О П И С

5.047.500

10.000

389.000

745.000

3.900.000

3.500

2.846.700

102.000

2.604.000

80.000

12.000

80.000
1.030.000

128.000

1.030.000

7.169.700

7.139.700

2.657.700

1.739.800

136.400

200.000

1.008.800

1.397.000

30.000

1.834.500

-754.600

270.000

207.000

63.000

1.024.600

1.009.400

15.200

1.079.900

-1.079.900

-100.000

100.000

100.000

200.000

200.000

9.004.200

4

Ребаланс буџета
за 2013.год.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

3
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920000

621000

620000

921000
I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања

Издаци за отплату дугова

II Издаци за отплату дугова

Примици од краткорочног и дугорочног задуживања

Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 

0

979.900

979.900

0

0

-979.900

710000

713113

713111

713112

713000

714000

714111

714211

714311

714112

717000

715000

717111

715100

719000

719113

720000

721000

721573

721312

721311

721222

721223

722000

722121

722312

722313
722319

722396

722411

722412

722424

1

I.  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Порез на лична примања

Порез на приход од сам.дјел.

Порез на приход од сам.дјел. у паушалном износу

Порез на лична примања и приходе

Порез на имовину 

Порез на имовину

Порез на насљ.и поклон

Порез на пренос непокретности и права

Порез на  непокретности

Индиректни порези дозначени од УИО

Порези на промет производа и услуга

Индиректни порези дозначени од УИО

Неплаћене обавезе пореза на промет

Остали порези

Порез на доб.од игара на срећу 

II.  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Остали приходи од имовине 

Приход од камата на дате зајмове

Приходи од камата на новч.сред. - посебни рачуни

Приходи на новчана средства -ЈРТ

Прих. од давања у закуп објеката општине

Прих.од земљ.ренте

Накнаде и таксе и прих.од пруж. јавних услуга

Општинске административне таксе

Комун.таксе за истицање фирме

Комун.таксе за држ.возила

Ком.такса за кориштење простора за паркир.

Ком.такса за ватрогаство

Нак.за уређ.грађ.земљишта

Нак.за кориш.грађ-земљишта

Нак.за кор.минералних сировина

А.  ПРИХОДИ (I+II+III+IV))

2

О П И С

5.047.500

690.000

54.988

12

745.000

389.000

5.000

7.000

7.000

370.000

3.900.000

10.000

3.900.000

10.000

3.500

3.500

2.846.700

102.700

2.200

2.200

5.600

25.700

67.000

2.604.000

90.000

230.000

10.000
110.000

20.000

80.000

16.000

15.000

9.004.200

4

Ребаланс буџета
за 2013.год.

3

Економски 
код

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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722425

722435

Нак.за промјену намјeне пољопривредног земљ.

Нак.за кор.шума-рента

20.000

520.000
722440 140.000Накнада за кориштење вода

722467 Накнада за финансирање заштите од пожара 53.000

729121

811200

813110

810000

729100

729124

781300

729000

723121

723000

722591

731210

731220

731220

722521

722468

722461

729124

Допринос за спорт

Примици за произведену сталну имовину - пословни простор

Примици за градско грађевинско земљиште

УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (А+Б)

Б . ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Приходи од спонзорства

Приходи од рефундација

Трансфери јединицама локалне самоуправе

Остали непорески приходи 

IV    ТРАНСФЕРИ 

Новч.казне у прекр.поступку

Kaпитални грантови

Новчане казне 

Приходи буџетских корисника

Текући грантови из земље 

Капитални грантови од физичких лица у земљи-учешће грађана

Прих.општинских органа управе

III    ГРАНТОВИ 

Накнада за потопљено земљиште

Комунална накнада

Прих.од издавања локацијских услова

45.000

207.000

63.000

9.274.200

270.000

20.000

53.000

1.030.000

128.000

1.030.000

12.000

0

12.000

50.000

30.000

335.000

45.000

875.000

45.000

10.000
80.000

Економски 
код Опис

Ребаланс 
буџета

за 2013.год.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функц.
код

1 2 3 4

I  РАСХОДИ(A+Б+В)   8.164.300

410000

411000

411110

411190

411100

411200

411290

412000

412200

412300

412400

412500

412600

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Расходи за лична примања

Расходи за основну плату

Расходи за порезе и доприносе на плату

Расходи за бруто плате

Нето накнаде трошкова запослених

Расходи за порезе и доприносе на накнаду

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу утр.енерг,комун,комуникац и трансп. усл.

Расходи за режијски материјал

Расходи за материјал за посебне намјене

Расходи за текуће одржавање

Расходи по основу путовања и смјештаја

7.139.700

2.657.700

1.232.800

812.400

2.045.200

375.300

237.200

1.739.800

231.500

67.900

52.800

309.900

51.600
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412700

412600

412900

413000

413300

414000

414100

415000

415200

415200

416000

416100

416200

416300

510000

511000

511100

511200

511300

511700

516000

516100

412800

412900

412900

Расходи за стручне услуге

Расходи по основу утрошка горива

Расходи за бруто.накн.ван радног односа

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

Субвенције

Субвенције

Грантови

Текући грантови у земљи

Капитални грантови непроф.субјектима у земљи

Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Дознаке другим инстит.обав.соц.осиг. које се исплаћују из буџета 

Дознаке пружаоцима услуга соц.зашт.које се испл.од стране соц.установе

Б.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за изградњу и прибављање грађ.објеката

Издаци за инвест.одрж,реконстр., и aдаптацију зграда и обј.

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за нематеријалну произведену имовину

Издаци за залихе материјала,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

Издаци за залихе материјала,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (I+II+III)

Расходи за услуге одрж.јавних површина и зашт. жив.средине

Остали непоменути расходи

Расходи за бруто.накн.ван радног односа-одб,скуп.ком и оик

111.800

40.000

30.000

136.400

136.400

200.000

200.000

1.008.800

980.800

28.000

1.397.000

1.123.000

24.000

250.000

1.024.600

1.009.400

700.900

226.000

29.500

53.000

15.200

15.200

8.164.300

501.000

113.700

229.600

Економски 
код Опис

Ребаланс 
буџета

за 2013.год.

      БУЏЕТ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Функц.
код

1 2 3 4

ФИНАНСИРАЊЕ

911000

911400

611000

611400

920000

921240

621300

621300

621300

621900

НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примици од финансијске имовине

Примици од наплате датих зајмова

Издаци за финансијску имовину

Издаци за дате зајмове

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ

Примици од задуживања

Примици од зајмова узетих од домаћих фин. субјеката

Издаци за отплату дугова

Издаци за отпл. главнице зајмова примљених од домаћих фин. субјеката

Издаци за отпл. главнице зајмова примљених од домаћих нефин. субјеката

Издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година

РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА

100.000

-100.000

-1.079.900

100.000

200.000

200.000

-979.900

0

0

979.900

506.400

460.000

213.500

0
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Економски 
код Опис

Ребаланс 
буџета

за 2013.год.

   Табела 3   БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА  ЗА  2013.ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА  КЛАСИФИКАЦИЈА

Функц.
код

1 2 3 4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

412000

412600

412700

412900

412900

412000

Број потрошачке јединице 00670110

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за стручне услуге

Расходи по основу репрезентације

Расходи по основу репрезентације-манифестације

Трошкови материјала и услуга Скупштине

274.100

2.500

6.000

7.000

29.000

44.500

0111

0111

0111

0111

412900

412900

412000

412000

415200

415200

415200

412900

415200

412600

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

412600

412700

415200

415200

415200

412900

415200

412700

Број потрошачке јединице 00670130

415200

415200

415200

412900

Број потрошачке јединице 00670120

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

412900

415200

415200

415200

415200

Расходи за бруто накнаде ван радног односа

Расходи за бруто накн.чл.комисија и радних група-делег.вјен.

Расходи по основу коришћења роба и услуга

УКУПНО НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Општинска борачка организација

Удружење бораца НОР-а

Текући грант.орг.и удр.екон.и привр.сарадње-Аген. за привр.развој

Расходи за бруто накн.скуп.посл. и одборницима

Грантови у земљи

УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи по основу путовања и смјештаја - попис

Расходи за стручне услуге

Организација несталих и пог.бораца и нест.лица

Средства за спорт

Остали текући грантови непроф.субј-мј.заједнице

Расходи за бруто накн.чл.комисија и радних група-скуп.ком

Текући грантови политичким организацијама и удружењима

Расходи за стручне услуге

Остали текући грантови у земљи

Средства за остала удружења

Текући грантови јавним.неф.субјектима-Дом дравља

Расходи за бруто накн.чл.комисија и радних група-оик

Расходи по основу репрезентације

Ватрогасно друштво

Средства за младе

Текући грантови орг. и удр. из области образ. ,науке и културе

Текући грантови хуманит.орг. и удр.-Црвени крст

229.600

4.000

41.500

41.500

6.400

34.000

4.400

120.000

199.100

48.600

322.700

2.500

4.400

2.000

16.800

290.000

12.000

19.500

48.600

24.000

922.200

30.000

50.000

7.000

15.000

110.000

20.000

55.000

8.000

0111

0160

0160

0421

0111

0111

0111

0111

0160

0810

0111

0111

0160

0111

0160

0740

0111

0560

0160

0820

1070

0160

0111

0820415200 ЈУ Културно-спортски центар Петар Кочић 120.000

0111415200 Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењ. 38.000
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416100

415200

416100

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Текући грант ’’Дневни центар’’ за дјецу

Текуће помоћи ППБ и РВИ

514.000

14.000

180.0001070

0980416100 Tекуће помоћи ученицима,студентима и појед. у области науке и култ. 260.000

0980

1040

1040

1040

1070

416100

416100

416100

416100

416100

Tекуће помоћи ученицима,студентима -талентовани

Tекуће помоћи за изградњу станова за младе

Tекуће помоћи за свако рођено дијете са општине

Tекуће помоћи за пронаталитетну политику

Tекуће помоћи пензионерима и незапосл. лицима

10.000

0

14.000

0

30.000

416100

415200

415200

415200

415200

415200

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Број потрошачке јединице 00670140

411000

411100

411100

411100

411200

411200

412000

412600

412700

412700

412700

412900

415000

415200

414100

414100

611400

611400

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице 00670160

412700

412500

414000

412500

412500

Остале текуће дознаке грађанима из буџета-здравство

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи

Капитални грант за Ватрогасно друштво

Капитални грант -Обнова цркве

Капитални гранови јавним нефин. субјектима - школе

Капитални грант - Дом здравља

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Расходи за лична примања

Расходи за нето плату

Расходи за порезе и доприносе на плату

Расходи за бруто плате

Расходи за накнаде

Расходи за порезе и доприносе на накнаду

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за услуге осигурања

Расходи за стручне услуге

Расходи за стручне услуге-мртвозорство

Остали непоменути расходи

Грантови

Синдикална организација Административне службе

Субвенције

Субвенције нефинансијским субјектима

Издаци за дате зајмове

Издаци за дате зајмове

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Расходи за стручне услуге

Расходи за текуће одржавање

Успостављање адресног система

Одржавање јавне расвјете и семафора

Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

15.000

12.000

6.000

0

4.000

2.000

1.454.600

1.808.500

840.000

554.000

1.394.000

250.000

164.500

68.000

10.000

9.000

12.000

7.000

30.000

10.000

10.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2.286.500

4.500

220.000

0

190.000

25.000

0740

0560

0840

0912

0740

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0740

0111

0111

0411

0111

0640

0451

0740

0620
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412500

412700

412700

412800

412800

Одржавање фонтана

Расходи за стручне услуге

Расходи за стручне услуге - дератизација

Расходи за услуге одрж.јавних површина и заштите жив.средине

Утрошак електричне енергије за јавну расвјету и семафоре

5.000

0

0

501.000

150.000

0630

0740

0640

412800

412800

Расходи за услуге зимске службе

Расходи за услуге чишћења јавних површина(улице)

150.000

90.000

0451

0510

0630412800 Расходи по утрошку воде на јавним површинама 1.000

511700

511700

511700

Израда урбанистичког плана Општине

Израда регулационих планова Општине

Пројектна документација за пословну зону

0

7.000

35.000

0620

0620

0620

412800

415200

412800

415200

511700

511700

Расходи за услуге одрж.јавних површина и заштите жив.средине

Капитални грантови непрофитним субјектима

Чишћење језера на Балкани

Капитални грантови заједницама етажних власника

Издаци за нематеријалну непроизведену имовину

Израда Просторног плана Општине

35.000

16.000

75.000

16.000

42.000

0

0560

0610

0620

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

Број потрошачке јединице 00670170

412000

412700

412500

511000

511100

511100

511100

511100

511100

511100

511100

511200

511200

511200

511200

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

Број потрошачке јединице 00670190

412900

412900

412900

413000

413300

621000

621300

УКУПНО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за стручне услуге

Одржавање објеката друмског саобраћаја

Издаци за произведену стварну имовину

Издаци за прибављање и изградњу зграда и објеката

Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката

Издаци за изградњу и прибављање. осталих објеката-водовод

Издаци за изградњу и прибављ. осталих објеката-спорт.терени и игр.

Издаци за изгр.и прибављ.зграда и објеката-друштв.домови

Издаци за изградњу инфраструктуре - пословна зона

Куповина производне хале у Бараћима

Издаци за инвест.одрж,реконстр. и адаптацију зграда и објеката

Издаци за инвест.одрж.,реконстр. и адаптацију-школе

Издаци за реконструкцију и адаптацију јавне расвјете

Издаци за инвест. одрж. реконстр. Ватрогасног дома

УКУПНО- ИЗГРАДЊА ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

Остали непоменути расходи

Расходи по судским рјешењима

Расходи по основу поврата и прекњ. пореза и доприноса

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих фин.инстит.

Издаци за отплату главнице зајмова примљене у земљи

Издаци за отпл.главнице зајмова примлљених од домаћих фин.субјекта

783.500

54.000

4.000

50.000

880.900

700.900

459.900

150.000

21.000

20.000

0

50.000

180.000

87.000

93.000

0

934.900

15.000

10.000

5.000

136.400

136.400

966.400

506.400

0111

0451

0620

0630

0810

0610

0610

0620

0620

0640

0560

0111

0111

0170

0560
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621300

621900

Издаци за отпл.главнице зајмова примлљених од домаћих нефин.субјекта

Издаци за отплату осталих дугова

УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

460.000

13.500

1.131.300

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице 00670220

412000

412700

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за стручне услуге

5.000

5.0000111

412200 Расходи по основу утр.енерг,комун,комуникац и транспортних услуга 105.0000111

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Број потрошачке јединице 00670240

412000 222.500Расходи по основу коришћења роба и услуга

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛ0ВЕ 5.000

412300

412600

412500

412700

412900

511000

511200

511300

511700

516100

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Број потрошачке јединице 00670300

411000

411100

411100

411100

411200

411200

411200

412000

412200

412300

412600

412500

412700

412900

416000

416100

416200

416300

Расходи за режијски материјал

Расходи по основу утрошка горива

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Расходи за стручно усавршавање запослених

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за инвест.одрж,реконстр., и aдаптацију зграда и објеката

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за нематеријалну произведену имовину

Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Расходи за лична примања

Расходи за нето плату

Расходи за порезе и доприносе на плату

Расходи за бруто плате

Накнаде трошкова запослених

Расходи за порезе и доприносе за накнаде

Расходи за бруто накнаде

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета

Дознаке грађанима које се исплаћују  из буџета општине

Дознаке другим инст.обавезног соц.осигурања које се испл.из буџета

Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите које се испл.од стране соц.устан.

40.000

40.000

25.000

5.500

7.000

55.000

40.000

4.000

11.000

10.000

287.500

188.000

90.000

59.000

149.000

23.000

16.000

39.000

41.000

13.000

5.000

7.000

1.000

11.000

4.000

879.000

605.000

24.000

250.000

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090
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511000

511300

516100

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

2.000

1.500

500

1.110.000

1090

1090

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"М.ЂУКАНОВИЋ"

Број потрошачке јединице 00670400

411000

411100

Расходи за лична примања

Расходи за нето плату

644.200

302.8000911

411100

411200

411290

412000

411200

412200

412300

Расходи за бруто плате

Накнаде трошкова запослених

Расходи за порезе и доприносе за накнаде

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за бруто накнаде

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

502.200

87.300

54.700

135.000

142.000

51.500

9.900

0911

0911

0911

0911

411100 Расходи за порезе и доприносе на плату 199.4000911

412400

412600

412500

412700

412900

511000

511300

511200

516100

ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице 08150021

411000

411200

412000

412600

412200

412300

412400

412500

412700

412900

416100

416100

511000

511300

516100

Расходи за материјал за посебне намјене

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за инв. одрж., реконстр., и адаптацију зграда и објеката

Издаци за залихе материјала, робе и ситн.инвентара

УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"М.ЂУКАНОВИЋ"

Расходи за лична примања

Накнаде трошкова запослених

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

Расходи за материјал за посебне немјене

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-нагр.учен.

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за залихе робе, материјала и ситног инвентара

УКУПНО ГИМНАЗИЈА

42.100

1.500

4.400

13.100

12.500

12.500

4.000

6.000

2.500

791.700

6.500

6.500

65.000

10.500

26.500

6.000

3.000

4.500

4.000

10.500

2.000

2.000

10.000

8.500

500

82.500

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922
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МАШИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице 08150022

411000 Расходи за лична примања 10.500

0922411200 8.500Накнаде трошкова запослених

0922411290 2.000Расходи за порезе и доприносе за накнаде

412000 71.500Расходи по основу коришћења роба и услуга

0922412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 12.000

0922412200 Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга 29.000

0922412300 Расходи за режијски материјал 6.000

0922412400 Расходи за материјал за посебне намјене 7.000

412500

412700

412900

416100

416100

511000

511300

516100

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Број потрошачке јединице 08180010

412000

412600

412200

412300

412400

412500

412700

412900

511000

511300

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-нагр.ученицима

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за залихе материјала, робе и ситн.инвентара

УКУПНО МАШИНСКА ШКОЛА

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

Расходи за материјал за посебне намјене

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 

4.000

3.500

10.000

2.000

2.000

7.000

7.000

1.700

92.700

15.300

1.200

6.500

1.000

700

1.000

1.200

3.700

4.500

4.500

19.800

30.000

9.374.200

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820
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Економски 
код Опис

Ребаланс 
буџета

за 2013.год.

РЕБАЛАНС ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функц.
код

Стамбени заједнички послови

Заштита животне средине

Економски послови

Опште јавне услуге

Здравство

Рекреација, култура и религија

Образовање

Социјална заштита

Укупна буџетска потрошња

Буџетска резерва

Остали неквалификовани расходи

Укупно буџет

993.900

316.000

545.000

2.857.700

88.000

505.800

1.240.900

1.347.000

7.894.300

30.000

1.209.900

9.134.200

07

08

09

10

06

05

04

01

На основу члана 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске  («Службени 
гласник Републике Српске», број 22/13), 
Закона о трезору Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске», број 
28/13) и члана 36. Статута општине 
М р ко њ и ћ - Гр а д - П р еч и ш ћ е н и  т е кс т  
(''Службени гласник општине Мркоњић-
Град'', број 5/10 и 4/12) Скупштина општине 
Мркоњић-Град, на 12.сједници одржаној дана 
24.12.године, донијела је

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке извршењу буџета 

Општине Мркоњић Град 
за 2013. годину 

 
Члан 1. 

У Одлуци о извршењу буџета 
општине Мркоњић Град за 2013. годину 
(''Службени гласник општине Мркоњић-
Град'', број9/12), члан 2. мијења се и гласи:
 Средства буџета  из члана 1. ове 
одлуке распоређују се у укупном износу 
9.374.200 КМ, од чега је:
1. Буџетски расходи                   7.169.700 КМ
       Текући расходи                     7.139.700 КМ

 Буџетска резерва                      30.000 КМ   
2. Издаци за нефинансијску имовину 
                                          1.024.600 КМ
3. Издаци за финансијску имовину               
                                             200.000 КМ
4. Издаци за отплату кредита     979.900 КМ                                                              

Укупна буџетска потрошња  мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским 
средствима.

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Мркоњић-Град''.

Број: 02-022-144/13                     ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.  

 На основу члана 31. Закона о 
буџетском систему Републике Српске  
(«Службени гласник Републике Српске», број 
121/12), Закона о трезору Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске», број 
28/13) и члана 36. Статута општине 
М р ко њ и ћ - Гр а д - П р еч и ш ћ е н и  т е кс т  
(''Службени гласник општине Мркоњић-
Град'', број 5/10 и 4/12) Скупштина општине 
Мркоњић-Град, на 12. сједници одржаној 
дана 24.12.2013. године, донијела је

О Д Л У К У 
о усвајању Буџета општине Мркоњић-

Град за 2014. годину

Члан 1.
 Усваја се Буџет општине Мркоњић 
 



710000

715000

714000

713000

717000

719000

720000

721000

722000

730000

723000

731000

780000

729000

781000

410000

411000

412000

413000

414000

415000

416000

810000

811000

813000

510000

1

Економски 
код

Порески приходи

Порези на промет производа и услуга

Порез на имовину

Порез на лична примања и приходе

Индиректни порези дозначени од УИО

Остали порези

Непорески приходи

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивни

Накнаде, таксе и прих. од пруж. јавних услуга

Грантови

Новчане казне

Грантови

Трансфери

Остали непорески приходи

Трансфери јединицама локалне самоуправе

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

Текући расходи

Расходи за лична примања

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Субвенције

Грантови

Дознаке на име соц. заштите које се испл. из буџета

Буџетска резерва

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)

I Примици за нефинансијску имовину

Примици за произв. сталну имовину

Примици за непроизв. сталну имовину

II Издаци за нефинансијску имовину

А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

2

О П И С

5.359.200

15.000

469.000

810.200

4.050.000

15.000

2.964.500

140.000

2.691.500

413.000

10.000

413.000
1.000.000

123.000

1.000.000

7.706.000

7.636.000

2.745.500

1.791.100

105.600

400.000

1.112.800

1.481.000

70.000

2.030.700

-1.164.700

120.000

0

120.000

1.284.700

9.736.700

4

Буџет
за 2014.год.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

3

Страна 22, број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Град за 2014. годину у износу 10.016.700 КМ 
који се састоји од прихода, грантова и 
примитака у висини од 10.016.700 КМ, од 
чега је:
1. Буџетски расходи     7.706.000 КМ

- Текући расходи      7.636.000 КM
    - Буџетска резерва                  70.000 КМ
2. Издаци за нефинансијску имовину 

        1.284.700 КМ
3. Издаци за финансијску имовину                                                                         
                                                        200.000 КМ                                          
4. Издаци за отплату кредита      826.000 КМ

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је буџет 

општине Мркоњић Град за 2014.годину.

Члан 3.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана  објављивања  у «Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град».  

Број: 02-022-146/13                     ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.   
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511000

516000

910000

911000

610000

611000

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за залихе материјала, робе, ситн. инв., амбалаже и сл.

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)

Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)

I Примици од финансијске имовине

Примици од финансијске имовине

Издаци за финансијску имовину

Издаци за финансијску имовину

1.269.500

15.200

866.000

-866.000

-40.000

160.000

160.000

200.000

200.000

920000

621000

620000

921000
I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања

Издаци за отплату дугова

II Издаци за отплату дугова

Примици од краткорочног и дугорочног задуживања

Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 

0

826.000

826.000

0

0

-826.000

710000

713113

713111

713112

713000

714000

714111

714211

714311

714112

717000

715000

717111

715100

719000

719113

720000

721000

721573

721312

721311

721222

721223

1

I.  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Порез на лична примања

Порез на приход од сам.дјел.

Порез на приход од сам.дјел. у паушалном износу

Порез на лична примања и приходе

Порез на имовину 

Порез на имовину

Порез на насљ.и поклон

Порез на пренос непокретности и права

Порез на  непокретности

Индиректни порези дозначени од УИО

Порези на промет производа и услуга

Индиректни порези дозначени од УИО

Неплаћене обавезе пореза на промет

Остали порези

Порез на доб.од игара на срећу 

II.  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Остали приходи од имовине 

Приход од камата на дате зајмове

Приходи од камата на новч.сред. - посебни рачуни

Приходи на новчана средства -ЈРТ

Прих. од давања у закуп објеката општине

Прих.од земљ.ренте

А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV))

2

О П И С

5.359.200

750.000

60.000

200

810.200

469.000

5.000

7.000

7.000

450.000

4.050.000

15.000

4.050.000

15.000

15.000

15.000

2.964.500

140.000

5.000

5.000

10.000

30.000

90.000

9.736.700

4

Буџет
за 2014.год.

3

Економски 
код

БУЏЕТ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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722000

722121

722312

Накнаде и таксе и прих.од пруж. јавних услуга

Општинске административне таксе

Комун.таксе за истицање фирме

2.691.500

90.000

250.000
722313
722319

722396

722411

722412

722424

Комун.таксе за држ.возила

Ком.такса за кориштење простора за паркир.

Ком.такса за ватрогаство

Нак.за уређ.грађ.земљишта

Нак.за кориш.грађ-земљишта

Нак.за кор.минералних сировина

10.000
130.000

20.000

100.000

22.000

25.000
722425

722435

Нак.за промјену намјeне пољопривредног земљ.

Нак.за кор.шума-рента

20.000

494.500
722440 140.000Накнада за кориштење вода

722467 Накнада за финансирање заштите од пожара 60.000

729121

810000

813110

811200

729100

729124

781300

729000

723121

723000

722591

731210

731220

731220

722521

722468

722461

729124

Допринос за спорт

Примици за нефинансијску имовину

Примици за градско грађевинско земљиште

Примици за произв. сталну имовину - пословни простор

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВ (А+Б)

Б . ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Приходи од спонзорства

Приходи од рефундација

Трансфери јединицама локалне самоуправе

Остали непорески приходи 

IV    ТРАНСФЕРИ 

Новч.казне у прекр.поступку

Kaпитални грантови

Новчане казне 

Приходи буџетских корисника

Текући грантови из земље 

Капитални грантови од физичких лица у земљи-учешће грађана

Прих.општинских органа управе

III    ГРАНТОВИ 

Накнада за потопљено земљиште

Комунална накнада

Прих.од издавања локацијских услова

60.000

120.000

120.000

0

9.856.700

120.000

20.000

33.000

1.000.000

123.000

1.000.000

10.000

283.000

10.000

100.000

30.000

350.000

45.000

875.000

60.000

10.000
413.000

Економски 
код Опис

Буџет
за 2014.год.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функц.
код

1 2 3 4

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
410000

411000

411110

411190

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Расходи за лична примања

Расходи за основну плату

Расходи за порезе и доприносе на плату

7.636.000

2.745.500

1.236.900

812.800
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411100

411200

411200

411290

Расходи за бруто плате

Нето накнаде трошкова запослених

Расходи за бруто накнаде

Расходи за порезе и доприносе на накнаду

2.049.700

438.500

695.800

257.300

412000

412200

412300

412400

412500

412600

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу утр.енерг,комун,комуникац и трансп. усл.

Расходи за режијски материјал

Расходи за материјал за посебне намјене

Расходи за текуће одржавање

Расходи по основу путовања и смјештаја

1.791.100

238.000

69.500

49.000

366.000

45.300

412700

412600

412900

413000

413300

414000

414100

415000

415200

415200

416000

416100

416200

416300

510000

511000

511100

511200

511300

511700

516000

516100

412800

412900

412900

Расходи за стручне услуге

Расходи по основу утрошка горива

Расходи за бруто.накн.ван радног односа

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

Субвенције

Субвенције

Грантови

Текући грантови у земљи

Капитални грантови непроф.субјектима у земљи

Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Дознаке другим инстит.обав.соц.осиг. које се исплаћују из буџета 

Дознаке пружаоцима услуга соц.зашт.које се испл.од стране соц.установе

Б.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за изградњу и прибављање грађ.објеката

Издаци за инвест.одрж,реконстр., и aдаптацију зграда и обј.

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за нематеријалну произведену имовину

Издаци за залихе материјала,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

Издаци за залихе материјала,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (А+Б)

Расходи за услуге одрж.јавних површина и зашт. жив.средине

Остали непоменути расходи

Расходи за бруто.накн.ван радног односа-одб,скуп.ком и оик

141.700

42.000

30.000

105.600

105.600

400.000

400.000

1.112.800

1.037.800

75.000

1.481.000

1.199.000

27.000

255.000

1.284.700

1.269.500

820.000

60.000

49.500

340.000

15.200

15.200

8.920.700

441.000

133.000

235.600

Економски 
код Опис

Буџет
за 2014.год.

      БУЏЕТ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Функц.
код

1 2 3 4

ФИНАНСИРАЊЕ

911000

911400

611000

611400

НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примици од финансијске имовине

Примици од наплате датих зајмова

Издаци за финансијску имовину

Издаци за дате зајмове

160.000

-40.000

-866.000

160.000

200.000

200.000
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920000

921240

621300

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ

Примици од задуживања

Примици од зајмова узетих од домаћих фин. субјеката

Издаци за отплату дугова

-826.000

0

0

826.000

621300

621300

621900

Издаци за отпл. главнице зајмова примљених од домаћих фин. субјеката

Издаци за отпл. главнице зајмова примљених од домаћих нефин. субјеката

Издаци за отплату осталих дугова

РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА

356.000

460.000

10.000

0

Економски 
код Опис

Буџет
за 2014.год.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функц.
код

1 2 3 4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

412000

412600

412700

412900

412900

412000

Број потрошачке јединице 00670110

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за стручне услуге

Расходи по основу репрезентације

Расходи по основу репрезентације-манифестације

Трошкови материјала и услуга Скупштине

308.600

0

11.000

5.000

27.000

43.000

0111

0111

0111

0111

412900

412900

412300

412600

412700

412000

412000

412000

412900

415200

412600

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

412600

412700

412900

415200

412700

Број потрошачке јединице 00670130

415200

412900

Број потрошачке јединице 00670120

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

412900

Расходи за бруто накнаде ван радног односа

Расходи за бруто накн.чл.комисија и радних група-делег.вјен.

Расходи за режијски материјал оик

Расходи по основу утрошка горива оик

Расходи за стручне услуге оик

Расходи по основу коришћења роба и услуга (ОИК)

Расходи по основу коришћења роба и услуга

УКУПНО НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за бруто накн.скуп.посл. и одборницима

Грантови у земљи

УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи по основу путовања и смјештаја - попис

Расходи за стручне услуге

Расходи за бруто накн.чл.комисија и радних група-скуп.ком

Текући грантови политичким организацијама и удружењима

Расходи за стручне услуге

Остали текући грантови у земљи

Расходи за бруто накн.чл.комисија и радних група-оик

Расходи по основу репрезентације

235.600

5.000

1.000

2.000

27.000

30.000

36.000

36.000

0

199.100

48.600

357.200

0

0

0

17.000

48.600

21.000

979.200

14.500

15.000

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0160

0111

0111

0160

0111

0160

0160

0160



415200

415200

415200

Општинска борачка организација

Организација несталих и пог.бораца и нест.лица

Ватрогасно друштво

34.000

16.800

110.000

0160

0160

0160

0560

415200

415200

415200

415200

415200

Текући грант.орг.и удр.екон.и привр.сарадње-Аген. за привр.развој

Остали текући грантови непроф.субј-мј.заједнице

Текући грантови јавним.неф.субјектима-Дом дравља

Текући грантови орг. и удр. из области образ. ,науке и културе

Текући грантови хуманит.орг. и удр.-Црвени крст

120.000

19.000

50.000

90.000

8.000

0421

0111

0740

1070

0820415200 ЈУ Културно-спортски центар Петар Кочић 120.000

0111415200 Текући грант вјерским заједницама 0

415200

415200

415200

415200

Удружење бораца НОР-а

Средства за спорт

Средства за остала удружења

Средства за младе

4.400

290.000

45.000

50.000

0160

0810

0160

0820

416100

415200

416100

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Текући грант ’’Дневни центар’’ за дјецу

Текуће помоћи ППБ и РВИ

565.000

22.000

200.0001070

0980416100 Tекуће помоћи ученицима,студентима и појед. у области науке и култ. 260.000

0980

1040

1040

1040

1070

416100

416100

416100

416100

416100

Tекуће помоћи ученицима,студентима -талентовани

Tекуће помоћи за изградњу станова за младе

Tекуће помоћи за свако рођено дијете са општине

Tекуће помоћи за пронаталитетну политику

Tекуће помоћи пензионерима и незапосл. лицима

10.000

0

13.000

12.000

50.000

416100

416100

415200

415200

415200

415200

415200

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Број потрошачке јединице 00670140

411000

411100

411100

411100

411200

411200

412000

411200

412600

412700

412700

412700

412900

Остале текуће дознаке грађанима из буџета-здравство

Текуће помоћи појединцима

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи

Капитални грант за Ватрогасно друштво

Капитални грант -Обнова цркве

Капитални гранови јавним нефин. субјектима - школе

Капитални грант - Дом здравља

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Расходи за лична примања

Расходи за нето плату

Расходи за порезе и доприносе на плату

Расходи за бруто плате

Расходи за накнаде

Расходи за порезе и доприносе на накнаду

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за бруто накнаде

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за услуге осигурања

Расходи за стручне услуге

Расходи за стручне услуге-мртвозорство

Остали непоменути расходи

15.000

5.000

60.000

0

50.000

10.000

0

1.604.200

1.889.500

851.500

561.000

1.412.500

295.000

182.000

62.500

477.000

13.500

9.000

0

10.000

30.000

0740

1070

0560

0840

0912

0740

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0740

0111

0740
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415000

415200

414100

Грантови

Синдикална организација Административне службе

Субвенције

10.000

10.000

400.000

0111

611400

611400

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице 00670160

412700

412500

414000

412500

412500

Издаци за дате зајмове

Издаци за дате зајмове

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Расходи за стручне услуге

Расходи за текуће одржавање

Успостављање адресног система

Одржавање јавне расвјете и семафора

Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

200.000

200.000

2.622.000

0

230.000

0

200.000

25.000

0111

0640

0451

0620

414100

511700

511700

Субвенције нефинансијским субјектима

Издаци за нематеријалну непроизведену имовину

Израда ШПО за приватне шуме

400.000

60.000

60.000

0411

0540

412500

412700

412700

412800

412800

Одржавање фонтана

Расходи за стручне услуге

Расходи за стручне услуге - дератизација

Расходи за услуге одрж.јавних површина и заштите жив.средине

Утрошак електричне енергије за јавну расвјету и семафоре

5.000

10.000

10.000

441.000

150.000

0630

0740

0640

412800

412800

Расходи за услуге зимске службе

Расходи за услуге чишћења јавних површина(улице)

150.000

90.000

0451

0510

0630412800 Расходи по утрошку воде на јавним површинама 1.000

511700

511700

511700

511700

Израда урбанистичког плана Општине

Израда регулационих планова Општине

Пројектна документација за пословну зону

Израда Просторног плана Балкана

0

50.000

0

80.000

0620

0620

0620

0620

412800

415200

412800

415200

511700

511700

Расходи за услуге одрж.јавних површина и заштите жив.средине

Капитални грантови непрофитним субјектима

Чишћење језера на Балкани

Капитални грантови заједницама етажних власника

Издаци за нематеријалну непроизведену имовину

Израда Просторног плана Општине

50.000

15.000

0

15.000

280.000

150.000

0560

0610

0620

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

Број потрошачке јединице 00670170

412000

412700

412500

511000

511100

511100

511100

511100

УКУПНО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за стручне услуге

Одржавање објеката друмског саобраћаја

Издаци за произведену стварну имовину

Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката

Издаци за изградњу и прибављање. осталих објеката-водовод

Издаци за изградњу и прибављ. осталих објеката-спорт.терени и игр.

Издаци за изгр.и прибављ.зграда и објеката-друштв.домови

976.000

102.000

2.000

100.000

880.000

400.000

180.000

10.000

50.000

0111

0451

0620

0630

0810

0610

0560
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511100

511100

511100

511200

Издаци за изградњу инфраструктуре - пословна зона

Куповина производне хале у Бараћима

Градски трг - степенице

Издаци за инвест.одрж,реконстр. и адаптацију зграда и објеката

100.000

80.000

60.000

0610

0620

0620

511200

511200

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

Број потрошачке јединице 00670190

412900

412900

412900

413000

413300

621000

621300

Издаци за реконструкцију и адаптацију јавне расвјете

Издаци за инвест. одрж. реконстр. Ватрогасног дома

УКУПНО- ИЗГРАДЊА ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

Остали непоменути расходи

Расходи по судским рјешењима

Расходи по основу поврата и прекњ. пореза и доприноса

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих фин.инстит.

Издаци за отплату главнице зајмова примљене у земљи

Издаци за отпл.главнице зајмова примлљених од домаћих фин.субјекта

0

50.000

982.000

35.000

30.000

5.000

105.600

105.600

816.000

356.000

0640

0560

0111

0111

0170

0620511200 Издаци за инвест.одрж.,реконстр. и адаптацију-школе 10.000

621300

621900

621900

Издаци за отпл.главнице зајмова примлљених од домаћих нефин.субјекта

Издаци за отплату осталих дугова

Издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година

УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

460.000

10.000

10.000

966.600

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице 00670220

412000

412700

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за стручне услуге

3.000

3.0000111

412200 Расходи по основу утр.енерг,комун,комуникац и транспортних услуга 115.0000111

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Број потрошачке јединице 00670240

412000 245.000Расходи по основу коришћења роба и услуга

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛ0ВЕ 3.000

412300

412600

412500

412700

412900

511000

511200

511300

511700

516100

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Број потрошачке јединице 00670300

Расходи за режијски материјал

Расходи по основу утрошка горива

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Расходи за стручно усавршавање запослених

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за инвест.одрж,реконстр., и aдаптацију зграда и објеката

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за нематеријалну произведену имовину

Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

40.000

40.000

20.000

20.000

10.000

30.000

0

20.000

0

10.000

275.00

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

24.12.2013.
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411000

411100

411100

Расходи за лична примања

Расходи за нето плату

Расходи за порезе и доприносе на плату

194.000

91.000

60.000

1090

1090

411100

411200

411200

411200

412000

412200

412300

412600

412500

412700

412900

416000

416100

416200

416300

Расходи за бруто плате

Накнаде трошкова запослених

Расходи за порезе и доприносе за накнаде

Расходи за бруто накнаде

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета

Дознаке грађанима које се исплаћују  из буџета општине

Дознаке другим инст.обавезног соц.осигурања које се испл.из буџета

Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите које се испл.од стране соц.устан.

151.000

28.000

15.000

43.000

39.500

12.500

5.000

6.000

1.000

11.000

4.000

912.000

630.000

27.000

255.000

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

1090

511000

511300

516100

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за залихе мат,робе, ситн.инв,амбалаже и сл.

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

2.500

2.000

500

1.148.000

1090

1090

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"М.ЂУКАНОВИЋ"

Број потрошачке јединице 00670400

411000

411100

Расходи за лична примања

Расходи за нето плату

645.000

294.4000911

411100

411200

411290

412000

411200

412200

412300

Расходи за бруто плате

Накнаде трошкова запослених

Расходи за порезе и доприносе за накнаде

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи за бруто накнаде

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

486.200

100.500

58.300

125.000

158.800

48.000

10.500

0911

0911

0911

0911

411100 Расходи за порезе и доприносе на плату 191.8000911

412400

412600

412500

412700

412900

511000

511300

511200

516100

ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице 08150021

Расходи за материјал за посебне намјене

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за инв. одрж., реконстр., и адаптацију зграда и објеката

Издаци за залихе материјала, робе и ситн.инвентара

УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"М.ЂУКАНОВИЋ"

38.000

2.000

5.000

9.000

12.500

9.500

7.000

0

2.500

779.500

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911
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411200

411200

412000

Расходи за бруто накнаде

Накнаде трошкова запослених

Расходи по основу коришћења роба и услуга

6.500

6.500

65.000

0922

0922

412600

412200

412300

412400

412500

412700

412900

416100

416100

511000

511300

516100

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

Расходи за материјал за посебне немјене

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-нагр.учен.

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за залихе робе, материјала и ситног инвентара

УКУПНО ГИМНАЗИЈА

10.500

26.500

6.000

3.000

4.500

4.000

10.500

2.000

2.000

9.000

8.500

500

82.500

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0922

МАШИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице 08150022

411200 Расходи за бруто накнаде 10.500

0922411200 8.500Накнаде трошкова запослених

0922411290 2.000Расходи за порезе и доприносе за накнаде

412000 71.500Расходи по основу коришћења роба и услуга

0922412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 12.000

0922412200 Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга 29.000

0922412300 Расходи за режијски материјал 6.000

0922412400 Расходи за материјал за посебне намјене 7.000

412500

412700

412900

416100

416100

511000

511300

516100

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Број потрошачке јединице 08180010

412000

412600

412200

412300

412400

412500

412700

412900

511000

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-нагр.ученицима

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за залихе материјала, робе и ситн.инвентара

УКУПНО МАШИНСКА ШКОЛА

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи по основу утр.енергије, комун., комуник, и трансп.услуга

Расходи за режијски материјал

Расходи за материјал за посебне намјене

Расходи за текуће одржавање

Расходи за стручне услуге

Остали непоменути расходи

Издаци за произведену сталну имовину

4.000

3.500

10.000

2.000

2.000

7.000

7.000

1.700

92.700

17.000

1.300

7.000

1.000

1.000

1.500

1.200

4.000

5.000

0922

0922

0922

0922

0922

0922

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820
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511300 Издаци за набавку постројења и опреме

УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

5.000

22.000

70.000

0820

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 10.016.700

Економски 
код Опис

Буџет
за 2014.год.

БУЏЕТ  ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функц.
код

Стамбени заједнички послови

Заштита животне средине

Економски послови

Опште јавне услуге

Здравство

Рекреација, култура и религија

Образовање

Социјална заштита

Укупна буџетска потрошња

Буџетска резерва

Остали неквалификовани расходи

Укупно буџет

1.351.000

360.000

795.000

2.935.000

107.000

582.000

1.240.900

1.234.700

8.800.700

70.000

1.096.000

9.966.700

07

08

09

10

06

05

04

01

На основу члана 31. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
121/12), Закона о трезору Републике 
Српске(''Службени гласник Републике 
Српске'', број 22/13) и члана 36. Статута 
општине Мркоњић-Град -Пречишћени текст 
(''Службени гласник општине Мркоњић-
Град'', број 5/10 и 4/12), Скупштина општине 
Мркоњић-Град, на 12. сједници одржаној 
дана 24.12.2013. године, донијела је

 О Д Л У КУ
о извршењу буџета Општине Мркоњић 

Град за 2014. годину 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописује се начин 
извршења Буџета Општине Мркоњић Град за 
2014. годину ( у даљем тексту: буџет).

Ова одлука ће се спровести у складу са 
Законом о буџетском систему Републике 
Српске и Законом о трезору. 

Све  одлуке, закључци и рјешења који 
се односе на буџет морају бити у складу са 
овом одлуком. 

Ова одлука се односи на кориснике 
буџета који се у цјелости или дјелимично 
финансирају из буџета општине. 

Члан 2. 
 Средства буџета  из члана 1. ове 
одлуке распоређују се у укупном износу 
10.016.700 КМ, од чега је:

1. Буџетски расходи                   7.706.000 КМ   
 Текући расходи                     7.636.000 КМ
 Буџетска резерва                      70.000 КМ   

2. Издаци за нефинансијску имовину 
                                          1.284.700 КМ
3. Издаци за финансијску имовину               
                                             200.000 КМ
4. Издаци за отплату кредита      826.000 КМ                                             

 Укупна буџетска потрошња  мора 
бити уравнотежена са укупним буџетским 
средствима.

Члан 3. 
 Властити  приходи  буџет ских  
корисника уплаћују се  и распоређују преко 
рачуна јавних прихода Општине Мркоњић 
Град. 
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Буџетском кориснику који не оствари 
властите приходе у планираном износу 
умањиваће  се планирани расходи 
процентуално за износ неостварених 
властитих прихода. 

Члан 4. 
 Одјељење за привреду и финансије 
управља и контролише прилив и одлив 
новчаних средстава према усвојеном буџету. 

Члан 5. 
 Корисници буџета располажу са 
планираним буџетским средствима према 
приоритетима које утврђује извршилац 
буџета. 
 

Члан 6. 
 Буџетски корисници су обавезни да 
доставе Одјељењу за привреду и финансије 
кварталне финансијске планове за извршење  
буџета десет дана прије почетка сваког 
квартала. 
 Одјељење за привреду и финансије 
обавјештава буџетске кориснике о висини 
буџетских средстава која ће им се ставити на 
располагање кварталним финансијским 
планом, а у складу са процијењеним 
остварењем прилива буџетских средстава. 
 Ако корисник буџета не поднесе 
квартални финансијски план у року из става 1 
овог члана, квартални план за тог буџетског 
корисника одређује надлежно Одјељење.
 Укупан износ свих кварталних 
финансијских планова потрошње сваког 
буџетског корисника може бити мањи или 
једнак износу усвојеног годишњег буџета за 
сваког буџетског корисника. 

Члан 7. 
 Одјељење за привреду и финансије 
врши пренос средстава за измиривање 
обавеза по основу насталих расхода буџета 
искључиво на основу образца за тезорско 
пословање буџетских корисника.
 Подаци унесени у образце за 
трезорско пословање буџетских корисника 
морају бити сачињени на основу образца за 
трезорско пословање буџетских корисника. 
 Подаци унесени у образце за 
трезорско пословање буџетских корисника 
м о р а ј у  б и т и  с ач и њ е н и  н а  о с н о ву  
вјеродостојних књиговодствених исправа. 
 Исправама из претходног става 

сматрају се: 
 -обрачунске листе плата и накнада 
 -предрачуни и уговори 
 -рачуни за набавку средстава, 
материјала, робе и услуга
 -одлуке и рјешења надлежних органа 
из којих проистичу финансијске обавезе и 
остале финансијске исправе. 

Члан 8. 
 Одобравање средстава за грантове 
може се вршити само на осову критерија 
утврђених од стране даваоца средстава или уз 
подношење одговарајућег програма, односно 
пројекта. 
 Корисници средстава грантова по 
утрошку примљених средстава су дужни 
поднијети извјештај о утрошку истих за 
протекли мјесец. 

Члан 9. 
 Корисници буџетских средстава могу 
стварати обавезе и користити средства само 
за намјене предвиђене  буџетом и то до 
износа који је планиран, а у складу са 
расположивим средствима. 

Члан 10. 
 Начелник општине може на приједлог 
начелника Одјељења за привреду и 
финансије средства распоређена  буџетом 
прераспоређивати: 

- у оквиру потрошачке јединице и 
- између потрошачких јединица

и то до 5%  усвојених средстава потрошачке 
јединице којој се средства умањују. 
Начелник општине је  обавезан да  
полугодишње извјештава Скупштину  
општине о извршеној прерасподјели 
средстава из става 1. овог члана. 

Члан 11. 
 Распоред средстава буџетске резерве 
врши се у складу са чланом 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске. 
 Начелник општине  одлучује о 
кориштењу средстава буџетске резерве. 
 Начелник општине је обавезан да 
полугодишње и годишње извјештава 
Скупштину општине о коришћењу средстава 
буџетске резерве. 

Члан 12. 
 Исплата плата и осталих личних 



примања буџетских корисника врши се 
преносом средстсва са рачуна Јединственог 
рачуна трезора општине на текуће  рачуне 
запослених у одговарајућим банкама. 
 Буџетски корисници дужи су 
прописани образац за трезорско пословање за 
лична примања доставити на унос у систем 
трезора до 5.  у мјесецу за претходни мјесец.
 

Члан 13. 
 Буџетски издаци  ће се измиривати по 
сљедећим приоритетима: 

- издаци за отплате главнице зајмова 
и расходи камата у износима који 
су доспјели  за плаћање 
( у  с к л а д у  с а  р о к о в и м а  
д е ф и н и с а н и м  а н у и т е т н и м  
планом);

- расходи за бруто плате и накнаде 
запослених   
(до 10.у текућем мјесецу за 
претходни мјесец);

- дознаке корисницима средстава 
по себне заштите породица 
погинулих бораца и РВИ и остале 
дознаке грађанима
( у складу са одобрењем захтјева за 
исплату-континуирано);

- дознаке корисницима средстава за 
социјалну заштиту 

- (до 15. у текућем мјесецу за 
претходни мјесец за дознаке 
п р у ж а о ц и м а  у с л у г а  и  
ко н т и н у и р а н о  з а  д о з н а к е  
физичким лицима);

- расходи по основу коришћења 
роба и услуга и инвестициона 
улагања (од 15.у текућем мјесецу 
за претходни мјесец са могућим 
и з у з е ц и м а  у з  с а гл а с н о с т  
начелника Општине );

- средства за кориснике грантова 
- (до 15. у текућем мјесецу за 

претходни мјесец за сталне 
кориснике грантова);

- корисници субвенција и издатака 
за дате зајмове ( исплата се врши у 
складу са програмом са рачуна 
накнада за коришћење природних 
ресурса на крају сваког мјесеца);

- остали издаци се плаћају по налогу 
Начелника општине на приједлог 
Начелника одјељења за привреду и 
финансије.

Члан 14. 
 Буџетски корисници  су дужни да се, у 
поступку набавке роба, материјала и вршења 
услуга, придржавају одредби Закона о јавним 
набавкама БиХ-е.

Члан 15. 
 Начелник општине  дужан је 
С к у п ш т и н и  о п ш т и н е  п о д н и ј е т и  
полугодишњи и годишњи извјештај о 
извршењу буџета. 

Члан 16. 
 За извршење буџета Начелник 
општине одговоран је Скупштини општине. 

Члан 17. 
 У погледу начина, доношења и 
извршења буџета Оштине Мркоњић Град 
задуживања , дуга, рачуноводства и надзора 
буџета , за све што није регулисано овом 
Одлуком примјењиваће  се Закон о буџетском 
систему Републике Српске, Закон о трезору и 
други законски и подзаконски акти. 

Члан 18. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  
од дана објављивања у «Сл.гласнику 
Општине Мркоњић Град» а примјењиваће се 
од 1. јануара 2014. године. 

Број: 02-022-145/13                       ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 21. 
Закона о локалној самоуправи  Републике 
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.), 
члана 8.  тачка 3. Закона о порезу на 
непокретности  (' 'Службени гласник 
Републике Српске'', број: 110/08. и 118/09) и 
члана 36. Статута општине Мркоњић Град – 
пречишћен текст („Службени гласник 
општине Мркоњић Град“, број: 5/10). 
Скупштина општине Мркоњић Град на 12. 
сједници одржаној дана 24.12. 2013. године 
донијела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању стопе за опорезивање 

непокретности на територији 
општине Мркоњић Град за 2014. годину

Члан 1.
 Утврђује се стопа која ће се 
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п р и м ј е њ и в а т и  з а  о п о р е з и в а њ е  
непокретности на територији општине 
Мркоњић Град у 2014. години у висини од 
0,20%.

Члан 2.
 Приходи од пореза на непокретности 
предствљају приходе буџета општине и 
уплаћују се на рачун јавних прихода 
општине.

Члан 3.
 Обавезује се начленик општине да у 
року од десет дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке писмено обавијести Пореску 
управу Републике Српске о висини пореске 
стопе дефинисане у члану 1. Одуке.

Члан 4.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику  
општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-163/13                       ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

 

         На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 101/04, 42/05. и 118/05.) и 
члана 36. Статута општине Мркоњић Град -
пречишћен текст (''Службени гласник 
Општине Мркоњић Град'', број: 5/10. и 4/12.) 
Скупштина општине Мркоњић Град на 12. 
сједници одржаној дана 24.12. 2013. године 
донијела је 

                              О Д Л У К У
о додјели под закуп пословних простора

Члан 1.
 Пословни простори који су у 
власништву Општине Мркоњић Град, могу се 
давати у закуп путем јавног надметања, у 
форми затворених понуда на период од 5 (пет) 
година.

Члан 2.
 Почетна цијена закупа пословних 
просторија не може бити нижа од:

- 6,00 КМ/м2 за пословне просторе до 50 
м2 у I зони;

-      5,50 КМ /м2 за пословне просторе од 51 
м2 до 100 м2 у I зони;

- 4,00 КМ/м2 за пословне просторе преко 
101 м2 у I зони.
За пословне просторе који се налазе у II 

зони, почетна цијена закупа се умањује 30%.
 У износ почетне цијене није урачунат 
порез на додатну вриједност (ПДВ).

Члан 3.
 Намјену појединачних пословних 
простора одређује Одјељење за изградњу 
града и управљање имовином и Одјељење за 
просторно планирање и комуналне послове, 
непосредно прије расписивања јавног позива 
за доставу понуде за закуп.

Члан 4.
 Поступак додјеле у закуп пословних 
простора, од објављивања јавног позива до 
доношења одлуке о избору најповољније 
понуде, спроводи посебна комисија 
именована од стране начелника општине.
 На основу спроведеног поступка и 
донесене Одлуке из претходног става овог 
члана, овлашћује се начелник Општине да 
потпише уговор о зaкупу.

Члан 5.
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о поступку и начину 
додјеле општинских пословних простора 
(„Службени гласник Општине Мркоњић 
Град“, број: 11/05).

Члан 6.
 Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-147/13                       ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 42. Статута oпштине 
Мркоњић Град – Пречишћен текст («Сл. 
гласник општине Мркоњић Град, број: 5/10 и 
4/12) и члана 116. Пословника Скупштине 
општине Мркоњић Град – Пречишћен текст 
(«Сл. гласник општине Мркоњић Град, број: 
3/10 и 9/12), Скупштина општине Мркоњић 

Број 10 Страна 3524.12.2013.



Град, на 12. сједници одржаној дана 
24.12.2013. године, донијела је

ПРОГРАМ   РАДА
Скупштине општине Мркоњић 

Град за 2014. годину

 I  УВОД
 Програмом  рада Скупштине општине 
Мркоњић Град за 2014. годину утврђени су 
задаци Скупштине општине који произилазе 
из Устава, Закона, Статута општине, утврђене 
политике и економског развоја општине, као 
и други послови и задаци који су битни у 
рјешавању питања од интереса за  грађане и 
основ је за планирање сједница Скупштине.
 Начелник општине, други предлагачи 
материјала и обрађивачи дужни су у 
роковима које  одреди предсједник 
Скупштине општине у складу са Програмом 
припремити и доставити Скупштини на 
разматрање одговарајуће материјале и 
одговорни су за благовремену, квалитетну и 
стручну припрему тих материјала, као и за 
законитост поднешених приједлога аката.
 Радна тијела Скупштине општине 
дужна су прије разматрања на сједници 
Скупштине, размотрити свако питање 
садржано у овом Програму, а које спада у 
њихов дјелокруг рада одређен Пословником 
Скупштине општине и своје приједлоге и 
мишљења доставити Скупштини општине.
 Поред питања садржаних у овом 
Програму Скупштина ће у складу са својим 
надлежностима, и према указаној потреби, на 
приједлог  овлаштених  предлагача ,  
размотрити и друга питања која предложе 
овлаштени педлагачи.

II  ПОСЕБНИ И КОНКРЕТНИ 
ЗАДАЦИ
  I КВАРТАЛ (јануар-март)  
 ТЕМАТСКИ ДИО
1. Програм  одржавања локалних и 
некатегорисаних путева за 2014. 
годину,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града и 
управљање имовином,
ПРЕДЛAГАЧ: Начелник општине
2.  Програм заједничке комуналне потрошње 
на подручју општине  Мркоњић Град за 2014. 
годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 
планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
3. Програм спортских активности на 
подручју општине Мркоњић Град за 2014. 
годину,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
4. Програм културних активности на 
подручју општине Мркоњић Град за 2014. 
годину,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
5.  Извјештај о раду Начелника општине  и 
општинске административне службе    за 
2013. годину.             
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине и 
администратвна служба
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
6.  Извјештај о рјешавању управних предмета 
у општинској административној  служби за 
2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
7 . И з в ј е ш т а ј  о  р а д у  о п ш т и н с к и х  
инспекцијских органа за 2013. годину,
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Општински 
инспектори
8. Информација о раду Општинске борачке 
организације Мркоњић Град за 2013. годину                
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска 
борачка организација Мркоњић    Град
9. Информација о раду Општинске 
организацје породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила 
општине Мркоњић Град за 2013. годину;
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска 
организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила,
1 0 .  И з в ј е ш т а ј  о  р а д у  О п ш т и н с ке  
организације Црвеног крста општине 
Мркоњић         Град за 2013. годину,
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Црвени крст 
Мркоњић Град,
11.Извјештај о извршењу буџета Општине 
Мркоњић Град за 2013. годину и доношење 
Одлука о усвајању завршног рачуна,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
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12. Информација о извршењу Програма 
капиталних инвестиција у 2013. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
13.  Информација о стању у области културе и 
информисања на подручју општине 
Мркоњић-Град у 2013. години,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за општу управу и 
друштвене дјелатности,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
14. Информација о стању у области спорта са 
финансијским извјештајем спортских 
клубова на подручју општине Мркоњић Град 
у 2013. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности
ПРЕДЛAГАЧ: Начелник општине,
15. Информација о стању безбједности на 
подручју општине Мркоњић Град  за 2013. 
годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ МУП – 
Станица јавне безбједности Мркоњић Град,
16. Информација о раду Пореске управе – 
Подручна јединица Мркоњић Град за 2013. 
годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Пореска 
управа –Подручна јединица Мркоњић Град,
17. Информација о раду Републичке управе 
за геодетске и имовинско правне послове  – 
Подручна јединица Мркоњић Град за 2013. 
годину,
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: РУГИПП-ПЈ 
Мркоњић Град
18.  Инфомација о раду Правобаранилаштва 
Републике Српске – сједиште замјеника Бања 
Лука за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: ПРС Бања 
Лука,
19. Информација о раду Основног суда 
Мркоњић Град за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основни суд 
Мркоњић Град
20. Програм за подстицај привредног развоја 
општине Мркоњић Град у 2014. години
21. Извјештај о реализцији Програма 
привредног развоја општине Мркоњић Град 
за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
22. Извјештај о раду Скупштине општине и 
радних тијела Скупштине за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Скупштинска служба 

Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине
23. Извјештај о пословању Зависног 
предузећа „Хидроелектрана на Врбасу“      
Мркоњић Град за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Зависно 
предузеће „Хидроелектрана на  Врбасу“ 
Мркоњић Град
24 .Свечана сједница Скупштине општине 
Мркоњић Град 04.02.2014.године.
 НОРМАТИВНИ ДИО
1. Приједлог Одлуке о просјечној коначној 
цијени м2 корисне стамбене површине у 
2013. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 
планирање и комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

II  КВАРТАЛ (април-јуни)
  ТЕМАТСКИ ДИО
1. Информација о здравственој заштити 
животиња на подручју општине  Мркоњић 
Град,                                                          
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник  општине,  
2.   Извјештај о остваривању  права  у области 
борачко-инвалидске заштите,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатноти
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3 Информација о  стању у области 
запошљавања у предузећима и установама на  
подручју Општине Мркоњић Град,
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Завод за 
запошљавање РС – Биро Мркоњић Град и 
Одјељење за привреду и финансије
4. Информација о друштвеном положају 
младих на подручју општине Мркоњић   
Град,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5.  Информација о  стању у области ловства 
на подручју општине Мркоњић Град,
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Ловачко 
друштво «Лисина» Мркоњић Град,
 6.   Информација о стању у области риболова 
на подручју општине Мркоњић  Град,
ОБРАЧИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Удружење 
спортских риболоваца Мркоњић Град,
7.  Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља «Др 
Јован Рашковић» Мркоњић Град за 2013. 
годину,
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈЗУ Дом 
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здравља «Др Јован Рашковић» Мркоњић Град
8. Информација о здравственом осигурању 
становништва на подручју општине  
Мркоњић Град
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Фонд 
здравственог осигурања-ПЈ Мркоњић Град,
9.   Извјештај о раду Центра за социјални рад 
у 2013. години,
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Центар за 
социјални рад
10. Информација о стању у области 
шумарства и примарне прераде дрвета на 
подручју општине Мркоњић Град,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
11. Информација о резултатима пословања 
предузећа и установа за 2013. годину,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
12.   Извјештај о раду Комуналног предузећа 
«Парк» АД Мркоњић Град за 2013. годину.
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: КП «Парк» АД 
Мркоњић Град,
13.  Извјештај о раду  ЈУ  Културно спортски 
центар «Петар Кочић» Мркоњић Град, за 
2013. годину,
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Културни 
центар  «Петар Кочић» Мркоњић Град
14 .  Извјештај о раду ЈУ ' 'Народна 
библиотека'' Мркоњић Град за 2013. годину.
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ ''Народна 
библиотека'' Мркоњић Град
15.  Извјештај о раду Ватрогасног друштва 
Мркоњић-Град за 2013.годину
ОБРАЂИВАЧ И  ПРЕДЛАГАЧ: Ватрогасно 
друштво Мркоњић Град
16. Извјештај о извршењу буџета Општине 
Мркоњић Град за 2013. годину и доношење 
Одлука о усвајању завршног рачуна,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
17.Стратегија безбједности друмског 
саобраћаја
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града и 
управљање имовином
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

         III  КВАРТАЛ (јули-септембар)
         ТЕМАТСКИ ДИО
1 .  И з в ј е ш т а ј  о  р а д у  о п ш т и н с к и х  
инспекцијских органа за период I-VI 2014. 

године,
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Општински 
инспектори
2.  Извјештај о извршењу буџета Општине 
Мркоњић Град у периоду I-VI 2014. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
3.  Информација о стању јавне безбједности у 
периоду I-VI 2014. године на подручју 
Општине Мркоњић Град,
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Станица јавне 
безбједности Мркоњић Град
4. Информација о стању у области 
снабдијевања електричном енергијом
О Б РА Ђ И ВАЧ  И  П Р Е Д Л А ГАЧ :   Р Ј  
Електродистрибуција М. Град
 5.   Информација о експлоатацији природних 
ресурса на подручју Општине Мркоњић Град,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије,
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине,
6. Информација о активностима невладиних 
организација на подручју општине Мркоњић 
Град,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу, 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
7. Програм безбједности друмског саобраћаја 
на подручју општине Мркоњић Град
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу гада и 
управљање имовином
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
8. Информација о попису становништва 
општине Мркоњић Град са демографском 
структуром
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
9. Стратегија пронаталитетне политике 
општине Мркоњић Град
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

             НОРМАТИВНИ ДИО
1. Одлука о стипендирању студената првог 
циклуса на високошколским установама у 
школској 2014/2015. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

          IV КВАРТАЛ 
         (октобар-децембар)
       ТЕМАТСКИ ДИО
1.  Програм капиталних инвестиција на 
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подручју општине Мркоњић Град за период 
2015-2019. година.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије,
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
1. Програм рада Скупштине општине 
Мркоњић Град за 2015. годину,
ОБРАЂИВАЧ: Служба заједничких послова 
Скупштине и начелника,
ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник Скупштине,
3.   Извјештај о раду Јавне установе Дјечији 
вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 
2013/2014. годину,
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  Дјечији вртић 
«Миља Ђукановић» Мркоњић Град,
4.   Информација о раду основних  школа на 
подручју општине Мркоњић Град у школској 
2013/2014. години  
 ОБРАЂИВАЧ: Основне  школе и Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,
5. Информација о раду ЈУ Гимназија 
Мркоњић Град у школској 2013/2014. години 
и упис ученика у 2014/2015. години
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ:  ЈУ Гимназија 
Мркоњић Град             
6. Информација о раду Машинске школе 
Мркоњић Град у школској 2013/2014. години 
и упис ученика у 2014/2015. години
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Машинска 
школа Мркоњић Град 
7. Стратегија развоја локалних путева и улица 
на подручју општине Мркоњић Град
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града и 
управљање имовином
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

НОРМАТИВНИ ДИО
1. Приједлог Одлуке о буџету општине 
Мркоњић Град за 2015. годину,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије,
ПРЕДЛАГАЧ. Начелник општине,
2. Приједлог Одлуке о извршењу буџета 
општине Мркоњић Град за 2015. годину,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије,
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине,  
3. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе 
опорезивања непокретности на територији 
општине Мркоњић Град за 2015. годину,
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
финансије,
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине,  

1. Приједлог Одлуке о усвајању Студије 
валоризације културно-историјског насљеђа 
општине Мркоњић Град
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене 
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2.  Приједлог Одлуке о утврђивању мјерила и 
критеријума за одређивање локалних путева 
и улица на подручју општине Мркоњић Град
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града 
и управљање имовином
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Приједлог Одлуке о разврставању 
локалних путева и улица на подручју 
општине Мркоњић Град
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града 
и управљање имовином
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

    Овај Програм ће бити објављен у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број: 02-022-137/13                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13.), члана 36. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12.) 
Скупштина општине Мркоњић Град  на 12. 
сједници одржаној дана 24.12.2013. године, 
донијела је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу   члана 

Одбора за примјену Етичког кодекса 
Скупштине општине Мркоњић Град

 I Ален Ђурић, разрјешава се дужности 
члана Одбора за примјену  Етичког кодекса 
Скупштине општине Мркоњић Град на лични 
захтјев.

           II Ово Рјешење ступа на снагу са даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град“, број: 

Број: 02-022-138/13                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.
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На основу члана 30. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13.), члана 36. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12.) 
Скупштина општине Мркоњић Град  на 12. 
сједници одржаној дана 24.12.2013. године, 
донијела је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о избору предсједника 
и чланова Одбора за примјену Етичког 

кодекса Скупштине општине 
Мркоњић Град

  I У Рјешењу о избору предсједника и 
чланова Одбора за примјену Етичког кодекса 
Скупштине општине Мркоњић Град број: 02-
022-42/13. („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 2/13) мијења се 
подтачка 5. тачке I и гласи:
 „V. Радислав Вученовић, члан“

           II Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-139/13                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 24.12.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник  Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/08) и члана 
53. Статута општине Мркоњић Град – 
пречишћен текст (,,Службени гласник 
општине Мркоњић Град” број 5/10),  
Начелник  општине,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о одобравању новчаних  средстава

1 . С а  б у џ е т с к е  р е з е р в е  -  
реалокацијом на потрошачку 
јединицу - 00670130 позиција 
415214, одобрава се исплата 
средстава Српској Православној 
епархији бихаћко-петровачкој у 
износу од 3.000,00 км.

2. Средства ће бити утрошена за 

т рошкове  реконст рукци је  
столарије на парохијском дому у 
Подрашници.   

3. Исплата одобрених средстава 
извршиће се на рачун број:  
5620998096854431  код НЛБ 
Р а з в о ј н е  б а н к е .   ( Ј И Б  
4401765190141)       

4. За спровођење овог Закључка 
задужује се начелник Одјељења 
за привреду  и финансије.

Број:01-532-404/13     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 18.12.2013.год.      Дивна Аничић, с.р.

 

На основу члана 53. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“ број:5/10-Пречишћени 
текст) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу 
буџета општине Мркоњић Град („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“ број:9/11) 
Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава (са 
потрошачка јединице 99999999- 
Трезор Општине Мркоњић Град, у 
износу од 3.000,00 КМ са позиције 
3 7 2 2 0 0 - Бу џ е т с к а  р е з е р в а  н а  
потрошачку јединицу 00670130-
Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности, позиција 
415200- Текући грантови).

2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 
рјешења извршиће се :

- са  потрошачке јединице 
99999999- са позитије 372200-
Б у џ е т с к а  р е з е р в а      
...............................3.000,00 КМ

- на потрошачку јединицу 
00670130, позиција 415200-
Т е к у ћ и  г р а н т о в и   
...............................3.000,00 КМ

3. Реалокација средства ће бити 
утрошена за потребе Епархије 
б и х а ћ к о - п е т р о в а ч к е ,  з а  
реконст рукци ју  столари је  на  
парохијском дому у Подрашници.
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4.   За реализацију овог Рјешења задужује 
се  Одјељење за привреду и 
финансије.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и бит ће објављено у 
„Службеном     гласнику општине 
Мркоњић Град“.

Број:01-400-51/13       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 23.12.2013.год.      Дивна Аничић, с.р.

 
      

 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник  Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/08) и члана 
53. Статута општине Мркоњић Град – 
пречишћен текст (,,Службени гласник 
општине Мркоњић Град” број 5/10),  
Начелник  општине,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о одобравању новчаних  средстава

1 .  С а  б у џ е т с к е  р е з е р в е  -  
реалокацијом на потрошачку 
јединицу - 00670130 позиција 
415214, одобрава се исплата 
средстава Удружењу за помоћ 
л и ц и м а  с а  ау т и з м ом  „ С  
љубављу храбрим срцима“  у 
износу од 1.000,00 км.

2. Средства ће бити донирана дјеци 
обољелој од аутизма   

3. Исплата одобрених средстава 
извршиће се на рачун број:  
5620998116264810 код НЛБ 
Развојне банке.         

4.  За спровођење овог Закључка 
задужује се начелник Одјељења 
за привреду  и финансије.

Број:01-532-447/13     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 30.12.2013.год.      Дивна Аничић, с.р.

                 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник  Републике 
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/08) и члана 
53. Статута општине Мркоњић Град – 
пречишћен текст (,,Службени гласник 
општине Мркоњић Град” број 5/10),  
Начелник  општине,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о одобравању новчаних  средстава

1.  Са буџетске резерве - реалокацијом на 
потрошачку јединицу – 00670130 - 
позиција 415214, одобрава се исплата 
средстава Кошаркашком клубу инвалида 
„Врбас“ у износу од 1.000,00 КМ.

2. Средства ће бити утрошена за набавку 
спортских инвалидских колица. 

3. Исплата одобрених средстава извршиће 
се на рачун број:  552000-00003428-61 код 
Хипо банке.         

4. За спровођење овог Закључка задужује се 
начелник Одјељења за привреду и 
финансије.

Број:01-532-380/13     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 26.12.2013.год.      Дивна Аничић, с.р.

                           

На основу члана 53. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“ број:5/10-Пречишћени 
текст) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу 
буџета општине Мркоњић Град („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“ број:9/11) 
Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава (са 
потрошачка јединице 99999999- Трезор 
Општине Мркоњић Град, у износу од 
1.000,00 КМ са позиције 372200-Буџетска 
резерва на потрошачку јединицу 
00670130-Одјељење за општу управу и 
друштвене дјелатности, позиција 415200- 
Текући грантови).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 
рјешења извршиће се :

- са  потрошачке јединице                                                                                                                                                                                                       
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99999999- са позитије 372200-
Б у џ е т с к а  р е з е р в а      
...............................1.000,00 КМ

- на потрошачку јединицу 
00670130, позиција 415200-
Т е к у ћ и  г р а н т о в и   
...............................1.000,00 КМ

3. Реалокација средства ће бити утрошена 
за набавку спортских инвалидских колица          
Кошаркашком клубу инвалида „Врбас“.
4. За реализацију овог Рјешења задужује 
се Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и бит ће објављено у 
„Службеном  гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број:01-400-52/13       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 30.12.2013.год.      Дивна Аничић, с.р.
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