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

Број: 7/14, 31.10.2014. године, језик српског народа

На основу члана 30. Закона о
локалној смоуправи („Службени гласник
РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.),
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14.) и члана 7. Пословника
Скупштине општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 3/10. и 9/12.), а након
разматрања
Извјештаја
Мандатноимунитетске комисије, Скупштина
општине Мркоњић Град, на 20. сједници
одржаној дана 31.10. 2014. године,
донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
о верификацији мандата изабраног
одборника
I
Верификује се мандат изабраног
одборника Лазeндић Ратка у Скупштину
општине Мркоњић Град, који му је
додијељен као кандидату на Листи Савеза
независних социјалдемократа-СНСДМилорад Додик.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-86/14
Дана, 31.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 348. Закона о
стварним правима (''Сл. гласник РС'', број:
124/08,
3/09, 58/09 и 95/11), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 20/12) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(''Сл. гласник општине Мркоњић Град'',
број: 5/14), Скупштина општине Мркоњић
Град, на 20. сједници одржаној дана
31.10.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину и условима продаје
непокретности у својини Општине
Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и
начин продаје непокретности у својини
Општине Мркоњић Град заинтересованим
инвеститорима, а које непокретности се
налазе у обухвату Пословне зоне „Подбрдо“
(у даљем тексту: ПЗ „Подбрдо“).
Члан 2.
ПЗ „Подбрдо“, укупне површине 18,5
ха, ставља се у функцију нове
предузетничке инфраструктуре у области
индустријско-производне, пословнотрговачке и услужне дјелатности на начин
како је то дефинисано Регулационим
планом ПЗ „Подбрдо“, тако што се одобрава
продаја сљедећих некретнина тог
локалитета и то:

-

парцела број: 19/61-12, зв.
„Злокос“, површине 2.979 м²,
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-

парцела број: 19/61-24,
површине 3.006 м²,
парцела број: 19/61-25,
површине 3.372 м²,
парцела број: 19/61-26,
површине 6.771 м²,
парцела број: 19/61-27,
површине 8.105 м²,
парцела број: 19/61-28,
површине 4.565 м²,
парцела број: 19/61-29,
површине 5.468 м²,
парцела број: 19/61-30,
површине 4.058 м²,
парцела број: 19/61-31,
површине 4.073 м²,
парцела број: 19/61-32,
површине 5.281 м²,
парцела број: 19/61-16,
површине 5.826 м²,
парцела број: 19/61-17,
површине 3.724 м²,
парцела број: 19/61-18,
површине 3.366 м²,
парцела број: 19/61-19,
површине 4.154 м²,
парцела број: 19/61-20,
површине 3.795 м²,
парцела број: 19/61-21,
површине 2.276 м²,
парцела број: 19/61-22,
површине 3.500 м²,
парцела број: 19/61-23,
површине 2.118 м²,
парцела број: 19/61-33,
површине 58.275 м²,
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Члан 3.
Продаја непокретности из члана 1.
ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем – лицитацијом.
Члан 4.
Почетна продајна цијена
непокретности која је предмет продаје у
зависности од површине парцеле износи:
- 4,00 КМ по 1 м² земљишта за парцеле
до 5.000 м²,
- 3,30 КМ по 1 м² земљишта за парцеле
преко 5.000 м².
Излицитирана цијена непокретности
из предходног става овог члана умањује се
за:
- 10% у случају запошљавања од 10 до

30 радника,
20% у случају запошљавања од 31 до
50 радника,
30% у случају запошљавања 51 и
више радника.

Члан 5.
Право учешће на лицитацији имају
сва физичка и правна лица чија је основна
регистрована дјелатност обављање
индустријско-производне, пословнотрговачке и услужне дјелатности које
представљају основну намјену оснивања
ПЗ „Подбрдо“ Мркоњић Град и како је то
предвиђено Регулационим планом ПЗ
„Подбрдо“, под сљедећим условима:
- да се инвеститор (купац) обавеже да
ће запослити уговорени број радника
у року од 18 мјесеци од дана увођења
у посјед, осим у случају објективних
околности на које инвеститор није
могао утицати, избјећи или
отклонити,
- у случају да инвеститор не изврши
запошљавање предвиђеног броја
радника уговорена цијена парцела
се враћа на излицитирану цијену,
увећану за 100%,
- да, инвеститор, у циљу обезбијеђења
испуњавања преузетих обавеза,
обезбиједи одговарајуће гаранције
које ће бити ближе одређене
уговором о купопродаји.
Члан 6.
Ако не успије прва лицитација,
лицитација се понавља, а ако не успије ни
поновљена лицитација, сматра се да је
јавно надметање безуспјешно, у којем
случају се продаја може извршити
непосредном погодбом, с тим што цијена
непокретности која се продаје не може бити
нижа од тржишне цијене те непокретности.
Члан 7.
За парцеле које се продају путем
лицитације, општина је дужна о свом
трошку извршити пренамјену
пољопривредног у грађевинско земљиште у
року од 90 дана на парцеле довести
електричну енергију, воду, одвод отпадних
вода, телекомуникацијску и транспортну
инфраструктуру, те могућност одлагања
чврстог отпада.

31.10.2014.

Члан 8.
Инвеститори који изврше куповину
предметних парцела из члана 2. ове Одлуке
и под условима дефинисаним у овој одлуци
имају право на поврат уплаћених накнада
за уређење грађевинског земљишта и ренту
у износу од 50% од висине свих уплаћених
накнада.
Инвеститори који уложе више од
1.000.000,00 КМ и запосле преко 50 радника
имају право на поврат 80% од уплаћених
накнада.
Поврат средстава се врши након уплате
ових средстава и подношења захтјева од
стране инвеститора.
Члан 9.
Заинтересована физичка и правна
лица дужна су прије почетка лицитације
положити кауцију на жиро-рачун буџета
Општине Мркоњић Град која износи 10% од
почетне цијене непокретности из члана 4.
ове одлуке за предметне парцеле.
Члан 10.
Продајну цијену предметне
непокретности учесник лицитације са којим
ће се закључити уговор, обавезан је платити
у року од
8 дана након закљученог
поступка лицитације, а предаја
непокретности у посјед инвеститора
извршиће се у року од 8 дана након уплате
купопродајне цијене о чему ће се сачинити
записник о увођењу инвеститора у посјед
предметних непокретности.
Члан 11.
Продаја предметне непокретности
објавиће се путем јавног огласа у дневном
листу ''Глас Српске'' и то најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан лицитације.
Примјерак јавног огласа о лицитацији
истовремено се истиче на огласној табли и
интернет страници општине Мркоњић
Град.
Члан 12.
Поступак усменог јавног надметања
– лицитацију, почев од расписивања јавног
огласа па надаље, спровешће Комисија за
спровођење јавног надметања, у саставу:
1. Попадић Милена, предсједник,
Малешевић Милена, замјеник,
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2. Врањеш Сања, члан,
Павловић Драгица, замјеник
3. Ђуза Ратко, члан,
Марчета Миленa, замјеник.
Члан 13.
Са инвеститором којем буде
извршена продаја путем лицитације, ради
изградње пословних објеката, у име
општине Мркоњић Град, начелник
општине ће закључити уговор у којем ће
бити дефинисана права и обавезе
уговорних страна.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о условима
продаје локација у Пословној зони
„Подбрдо“ („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 1/14)
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Мркоњић Град''.

Број 02-022-88/14
Дана, 31.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 7. и 8. Закона о
министарским владиним и другим
именовањима Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 41/03), члана 73. Закона о здравственој
заштити («Службени гласник РС», број:
106/09) и члана 40. Статута Општине
Мркоњић Град, («Службени гласник
Општине Мркоњић Град», број: 5/14.),
Скупштина општине Мркоњић Град на 20.
редовној сједници одржаној дана
31.10.2014.године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума и
расписивању конкурса за избор
директора ЈЗУ Дома здравља
«Др Јован Рашковић» Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
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критеријуми, услови и поступак, те
расписује јавни конкурс за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља
«Др.Јован Рашковић» Мркоњић Град, који
се бира на период од четири године.
Под критеријумима за избор
директора из претходног става, сматрају се
општи и посебни услови утврђени овом
Одлуком.

Члан 4.
Јавни конкурс за избор и
именовање директора Дома здравља биће
објављен у «Службеном гласнику РС» и
дневном листу «Глас Српске».
Рок за подношење пријава на
јавни конкурс је 15 дана од дана посљедњег
објављивања у једном од наведених
гласила.

Члан 2.
Кандидати за функцију из члана
1. ове Одлуке морају испуњавати сљедеће
услове:

Члан 5.
Поступак избора, укључујући
преглед пријава приспјелих на конкурс и
предлагање ранг листе кандидата у складу
са утврђеним критеријумима, извршиће
Комисија за избор и
именовања
Скупштине општине Мркоњић Град.

А) Општи услови за избор директора:
1. Да је држављанин Републике
Српске или БиХ;
2. Да је старији од 18 година,
3. Да није одпуштен из државне
службе на било којем нивоу власти у
БиХ или ентитету, као резултат
дисциплинске мјере у периоду од 3
године прије дана објављивања
јавног конкурса,
4. Да се против њега не води кривични
поступак,
5. Да није осуђиван за кривично дјело
на безусловну казну затвора преко
шест мјесеци или кривично дјело
које га чини неподобним за
обављање послова директора,
6. Да не служи казну изречену од
стране Међународног суда за бившу
Југославију и да није под
оптужницом тога суда, а да се није
повиновао налогу да се појави пред
судом.
Б) Посебни услови за избор директора:
1. Висока стручна спрема: доктор
медицине, доктор медицине
специјалиста, дипломирани
правник и дипломирани економиста
2. Најмање пет година искуства на
руководећим пословима
Члан 3.
Директора Дома здравља
именује, на приједлог Комисије за избор и
именовање, Скупштина општине Мркоњић
Град, уз сагласност Министарства
надлежног за послове здравља.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана оддана објављивања у «Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град».

Број 02-022-89/14
Дана, 31.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја
23. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 62. став 1. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 71/12 и 52/14) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина oпштине
Мркоњић Град на 20. сједници одржаној
дана, 31.10.2014. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о кориштењу кредитних средстава
револвинг фонда Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске
Члан 1.
Овом Oдлуком
одобрава се
кориштење средстава револвинг фонда

31.10.2014.
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Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике
Српске (у даљем тексту: МПШВ) путем
кредитног задужења општине Мркоњић
Град за реализацију Пројекта
водоснабдјевања Мјесне заједнице Оћуне, у
износу од 350.000 КМ.
Члан 2.
Дугорочни кредит револвинг фонда
МПШВ општини Мркоњић Град одобрава
под сљедећим условима:
- Намјена кредита је финансирање
издатака за произведену сталну
имовину у 2015. години у складу
са чланом 1. Одлуке;
Врста задужења је дугорочни
кредит из револвинг-фонда код
МПШВ;
- Износ главнице задужења је
350.000КМ;
- Номинална КС износи фиксно 3%;
- Рок доспјећа је 60 мјесеци (20142019.) са grace-периодом од 12
мјесеци, урачунат у рок отплате;
- Обезбјеђење кредита: 10 бланко
мјеница
Укупно задужење општине
Мркоњић Град за период 20142019.године је у складу са чланом
59. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Начелник општине Мркоњић Град.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-90/14
Дана, 31.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 9. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 41/03) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник
општине Мркоњић Град», број: 5/14.),
Скупштина општине Мркоњић Град, на 20.
сједници одржаној дана
31.10. 2014.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
директора ЈЗУ Дом здравља
„Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град
I У састав Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор директора ЈЗУ
Дом здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град, именују се:
1.Тијана Рађевић Дрљача,
предсједник,
2. Милена Малешевић, члан,
3. Томислав Тодоровић, члан,
4. Славојка Зељковић, члан и
5. Борислав Кривокућа, члан.
II Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број 02-022-91/14
Дана, 31.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
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,
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчаних средстава
1.

Са буџетске резерве - реалокацијом на
потрошачку јединицу – 00670130 позиција 415214, одобрава се исплата

Страна 6, број 7
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средстава Српској православној црквеној
општини Медљанској у износу од 20.000,00
КМ.
2. Средства ће бити утрошена за трошкове
изградње конака манастира Медна.
3. Исплата одобрених средстава извршиће
се на рачун број: 57106000000689-09 код
Комерцијалне банке.
4. За спровођење овог Закључка задужује
се начелник Одјељења за привреду и
финансије.

Број:01-532-337/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 15.09.2014.год.
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 43. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске" број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13.) и члана 64. Статута општине
Мркоњић Град
(,,Службени гласник
општине Мркоњић Град” број: 5/14.),
начелник општине Мркоњић Град, дана
15.09.2014. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање
стања објекта старе школе у Горњој
Пецкој прије почетка санације и
након завршетка санације
I
Именује се Комисија за утврђивање
стања објекта старе школе у Горњој Пецкој
прије почетка грађевнских радова на
санацији објекта, као и након обављене
санације, у саставу:
1. Ратко Ђуза, предсједник,
2. Милена Марчета, члан и
3. Милан Благојевић, члан
II
Задатак Комисије из тачке 1. овог
Рјешења је да, на основу изласка на лице
мјеста, утврди стање објекта старе школе у
Горњој Пецкој у грађевинском смислу прије
почетка санације, као и објеката у дворишту
школског објекта, те о томе сачинити
записник са
фотографијама, а након
завршетка санације, такође, сачинити

записник и фотографије о стању предмета
објекта.
III
Радом Комисије руководи
предсједник и лично је одговоран за
законитост и правилност рада.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број:01-022-82/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 15.09.2014.год.
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град(„Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број:5/10Пречишћени 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
(у износу од 20.000,00 КМ
са
потрошачке јединице 99999999Трезор општине Мркоњић Град,
позиција 372200-Буџетска резерва
на потрошачку јединицу 00670130Oдјељење за друштвене дјелатности,
позиција 415200- Текући грантови
етничким и вјерским
организацијама и удружењима).
2. Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200-Буџетска
резерва...........................20.000,00 КМ
- на потрошачку јединицу 00670130Oдјељење за друштвене
дјелатности,
позиција 415200Текући грантови етничким и
вјерским организацијама и
удружењима.................20.000,00 КМ

31.10.2014.

3. Средства ће бити утрошена за
трошкове изградње конака
манастира Медна.
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 7 Страна 7

3. Средства ће бити дозначена Српској
православној црквеној општини
Бочац за санацију и изградњу
црквених објеката.
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:01-400-37/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 17.09.2014.год.
Дивна Аничић,с.р.
Број:01-400-39/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 24.09.2014.год.
Дивна Аничић,с.р.

На основу члана 53. Статута
општине Мркоњић Град(„Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број:5/10Пречишћени 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 (у
износу од 1.000,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999-Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200Буџетска резерва на потрошачку
јединицу 00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности,
позиција
415200- Текући грантови етничким и
вјерским организацијама и
удружењима).
2.

Реалокација средстава из тачке 1.
овог рјешења извршиће се :
- са потрошачке јединице 99999999Трезор општине Мркоњић Град, са
позиције 372200-Буџетска
резерва...............................................
1.000,00 КМ
- на потрошачку јединицу 00670130Oдјељење за друштвене
дјелатности,
позиција 415200Текући грантови етничким и
вјерским организацијама и
удружењима..................1.000,00 КМ


Након извршеног сравњавања са
изворним текстом, утврђено је да се у
Одлуци о безбједности саобраћаја на
подручју општине Мркоњић Град
објављеној у «Службеном гласнику
општине Мркоњић Град», број: 7/13, од
15.10.2013. године, поткрала се штампарска
грешка, те се даје сљедећа
Исправка
Одлуке о безбједности саобраћаја на
путевима општине Мркоњић Град
У члану 30. умјесто ријечи “раћаја“
треба да стоје ријечи „Наредбом регулисања
саобраћаја“.

Број:02-022-109/13
СЕКРЕТАР СО
Дана, 04.11.2014.год. Невенка Малешевић,с.р.
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