Број: 6/14, 18.08.2014. године, језик српског народа

На основу члана 10. став 2. Закона о
накнадама за кориштење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије
(„Сл.гласник РС“ број: 85/03, 75/10 и 78/11),
члана 6. Закона о подстицању развоја малих и
средњих предузећа - пречишћени текст („Сл.
гласник РС“ 23/09), члана 22. Закон о
пољопривреди („Службени гласник РС“
број:70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), члана 2.
З а ко н а о з а н а т с ко - п р е д у з е т н и ч ко ј
дјелатности („Службени гласник РС“број:
117/11, 121/12 и 67/13) и члана 40. Статута
општине Мркоњић Град („Сл. гласник
општине Мркоњић Град“ број: 5/14),
Скупштина Oпштине Мркоњић Град нa 19.
сједници, одржаној дана, 18.08.2014. године
донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Програма за подстицај
привредног развоја општине
Мркоњић Град у 2014. години
Члан 1.
У Програму за подстицај привредног
развоја општине Мркоњић Град у 2014.
години, („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 2/14 ), у тачки 3.1.2.
„Суфинансирање активности МСП и
предузетника“ у дијелу „Привредни субјекти
из области текстилне производње“ иза дијела
који се односи на услове које морају
испуњавати пословни субјекти додаје се
нови текст који гласи:
„Подршка инвестиционим
активностима привредног друштва „Младост
МГ“ а.д. Мркоњић Град“.

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

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

Број 02-022-72/14
Дана, 18.08.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 195. Закона о водама
(«Службени гласник Републике Српске» број:
50/06, 92/09 и 121/12), члана 30. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник Општине
Мркоњић Град» број 5/14), Скупштина
општине Мркоњић Град на 19. сједници
одржаној 18.08.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утрошку новчаних
средстава са посебног рачуна водних
накнада у 2014. години
Члан 1.
У Одлуци о утрошку новчаних
средстава са посебног рачуна водних накнада
у 2014.години („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 1/14), члан 5. мијења се
и гласи:
„Средства са посебног рачуна водних
накнада утрошиће се за сљедеће пројекте:
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„Израда пројектне документације
з а в од ов од у М З О ћ у н е “ –
14.100,00КМ,
„Израда пројектне документације
за водовод у МЗ Ораховљани“ –
18.000,00КМ,
„Изградња водоводне
инфраструктуре у МЗ Магаљдол“ –
34.000КМ,
„Изградња водоводне
инфраструктуре у ПЗ Подбрдо“ –
60.000КМ,
„ Р е к о н с т р у к ц и ј а в од ов од н о канализационе мреже у улицама
Цара Душана, Симе Шолаје и
Спортској улици“ –
10.100КМ,
„Санација посљедица изазваних
поплавама и клизиштима
(чишћење клизишта, канала,
пропуста и др.)“ –
53.471,75KM.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Мркоњић Град».

Број 02-022-73/14
Дана, 18.08.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. i 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републик Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05.
и 98/13.), члана 17. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број
96/05 и 98/13) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 5/14), Скупштина
општине Мркоњић Град, на 19. сједници
одржаној дана 18.08.2014. године, д о н о с и

Законом о локалној самоуправи и Статутом
општине Мркоњић Град.
Члан 2.
Функционерима општине Мркоњић
Гр а д , у с м и с л у З а ко н а о с т ату т су
функционера јединица локалне самоуправе,
сматрају се:
1. Начелник општине,
2. Замјеник начелника општине,
3. Предсједник скупштине општине
Члан 3.
Плата Начелника општине у текућој
години, утврђује се у висини 3,5 просјечне
плате запопслених у општинској управи за
претходну годину, а плата Предсједника
Скупштине општине у текућој години
утврђује се у висини 3 просјечне плате
запо слених у општинској управи у
предходној години, не укључујући плате
функционера.
Плата замјеника начелника утврђује
се у висини 75% плате начелника општине.
По о снову критеријума броја
становника у општини Мркоњић Град плата
се не увећава.
Члан 4.
Предсједник Скупштине општине,
који своју функцију обавља са статусом
запосленог лица, нема право на одборничку
накнаду за вријеме обављања функције и
након престанка функције док остварују
право на накнаду плате, у складу са Законом о
измјенама и допунама Закона о статусу
функционера јединица локалне санмоуправе.

ОДЛУКУ
о висини плате функционера општине
Мркоњић Град

Члан 5.
Функционери општине Мркоњић
Град по престанку функције имају право на
накнаду плате у трајању од шест мјесеци у
висини плате коју су имали у вријеме
престанка функције. Право на накнаду плате
по престанку функције престаје заснивањем
радног односа или испуњавањем услова за
пензију, у складу са прописима о пензијском и
инвалидском осигурању.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
плате функционера општине Мркоњић Град,
именованим у складу са Изборним законом,

Члан 6.
Рјешење о праву из члан 5. ове Одлуке
за предсједника Скупштине општине
Мркоњић Град и Начелника општине доноси
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Комисија за избор и именовање, док рјешење
о праву из члана 5. ове Одлуке за Замјеника
начелника доноси Начелник.
Члан 7.
Просјечна нето плата исплаћена у
општинској управи и предходној години, која
представља основицу за обрачун плате
финкционера у текућој години, биће
објављена у ''Службеном гласнику општине
Мркоњић Град''.
Члан 8.
Са даном ступања на снагу ове
Одлуке, престаје да важи Одлука о
утврђивању висине плате функционера,
општине Мркоњић Град (Службени гласник
општине Мркоњић Град, број: 10/05).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном Гласнику
општине Мркоњић Град''.

Члан 2.
Одборник има право на:
- одборничку накнаду (одборнички
додатак) и
- накнаду за присуство закључењу
брака по овлашћењу Скупштине.
Члан 3.
Право на накнаду за рад имају
одборници у висини од 45%, просјечне нето
плате исплаћене у општинској управи, не
укључујући плате функционера.
Накнада из предходног ст ава
исплаћује се у мјесечном паушалном износу
преко текућег рачуна или жиро-рачуна
корисника накнаде.
Члан 4.
Накнада одборницима који у својству
службеног лица присуствују закључивању
брака износи 30,00 КМ, по закљученом
браку.
Накнада из предходног ст ава
исплаћује се мјесечно на основу извјештаја
овлаштеног матичара.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

Члан 5.
Спољни стручни сарадници радних
тијела који нису одборници, имају право на
мјесечну накнаду у износу од 100,00 КМ.

На основу члана 30, члана 31а. став 4.
и члана 36. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 19. сједници одржаној дана
18.08.2014. године, д о н и ј е л а ј е

Члан 6.
Одборник стиче право на накнаду
даном верификације мандата, а члан радног
тијела са даном именовања у радно тијело.

Број 02-022-74/14
Дана, 18.08.2014. године

ОДЛУКУ
о одређивању новчане накнаде
одборницима Скупштине општине
Мркоњић Град и члановима
радних тијела Скупштине
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на
новчану накнаду одборницима Скупштине
општине Мркоњић Град (у даљем тексту
одборник Скупштине) и чланова радних
тијела Скупштине.

Члан 7.
Одборнику који
неоправдано
изостане са сједнице Скупштине, утврђена
накнада одређена овом одлуком, умањује се
за 30%.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о праву на накнаде
одборника и чланова радних тијела
Скупштине општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине мркоњић
Град“, број: 5/05, 6/06. и 9/07).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
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општине Мркоњић Град“.

општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-75/14
Дана, 18.08.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 2.12. став 9, а у вези
са чланом 1.1а став (12) Изборног закона БиХ,
(„Службени гласник БиХ“), број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,
32/10, 18/13. и 7/14.) члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске, број: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 5/14), Скупштина
општине Мркоњић Град је, на 19. сједници,
одржаној 18.08.2014. године, д о н и ј е л а
ОДЛУКУ
о одређивању новчане накнаде
члановима Општинске изборне
комисије Мркоњић Град
Члан 1.
Општинској изборној комисији
Мркоњић Град, за послове прописане
Изборним законом БиХ и Изборним законом
Републике Српске, одређује се мјесечна
накнада из средстава предвиђених за изборе у
Буџету општине Мркоњић Град.
Члан 2.
Мјесечна накнада чланова општинске
изборне комисије Мркоњић Град у изборном
периоду исплаћује се у висини исплаћеног
паушала одборника.
Под изборним периодом подразумјева
се период од расписивања избора до дана
потврђивања резултата избора.

Број 02-022-76/14
Дана, 18.08.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 2.12. и 2.14.
Изборног закона Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,
32/10, 18/13 и 7/14), члана 8. Закона о
ми н и ст ар ски м, вл ади н и м и дру г и м
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03),
Упутства о утврђивању квалификација, броја
и именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ, број:
9/10, 37/10. и 74/11) и члана 40. Статута
Општине Мркоњић Град („Службени гласник
oпштине Мркоњић Град“, број: 5/14),
Скупштина oпштине Мркоњић Град је, на 19.
сједници одржаној 18.08.2014. године,
донијела
ОДЛУКУ
о објављивању Јавног огласа за
именовање чланова Општинске изборне
комисије Мркоњић Град
Члан 1.
Овом одлуком, регулишу се услови и
поступак за избор Општинске изборне
комисије Мркоњић Град.

Члан 3.
Мјесечна накнада чланова општинске
изборне комисије Мркоњић Град изван
изборног периода износи 30% од исплаћеног
паушала одборника.

Члан 2.
У складу са Изборним законом Босне
и Хецеговине, Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
С р п с к е , Уп у т с т в о м о у т в р ђ и в а њ у
квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Херцеговини, и овом одлуком,
извршиће се избор чланова Општинске
изборне комисије општине Мркоњић Град.

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

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

18.08.2014.

т а ко д а од р ж а ва з а с ту п љ е н о с т
конститутивних народа, укључујући и
остале, а што је регулисано чланом 2.14.
Изборног закона БиХ, због чега ће, у овом
случају, предност при именовању имати
кандидати који долазе из реда српског и
бошњачког народа.
Састав Изборне комисије треба, у
п р а в и л у, о д р ж а в а т и р а в н о п р а в н у
заступљеност сполова.
Члан 4.
Општи услови које кандидати морају
испуњавати су:
а) да су држављани Републике Српске
– БиХ,
б) да имају право гласа – старији од 18
година.
Члан Општинске изборне комисије
може бити предсједник или судија редовног
суда, секретар Скупштине општине, лице
професионално запослено у општинској
управи и друга лица, ако испуњавају услове
одређене чланом 2. тачка 2. Изборног закона,
а немају сметњи из члана 2. тачка 3. Изборног
закона.
Посебни услови:
а) да имају пребивалиште на подручју
општине Мркоњић Град;
б) да имају завршен правни факултет,
односно VII/I степен стручне спреме,
друштвеног смјера, или завршену вишу
школу односно VI/I степен стручне спреме,
друштвеног смјера;
в) да посједују искуство у провођењу
избора.
Под искуством у спровођењу избора
подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
ц) рад у стручним органима који су
пружали помоћ у спровођењу избора, и
д) објављивање стручних и научних
радов из области избора.
Састав изборне комисије ће, у правилу,
одражавати равноправну заступљеност
полова.
Изузетно од посебних услова из члана
4. под б) члан Изборне комисије може бити и
лице које посједује VII/I степен стручне
спреме и другог смјера у колико посједује
искуство у раду изборне комисије у трајању
од најмање двије године од ступања на снагу
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Изборног закона Босне и Херцеговине.
Такође, и изузетно од посебних услова из
члана 4. под б) члан изборне комисије може
бити и лице које има завршене правни
факултет, односно VII/I степен стручне
спреме иако не посједује искуство у
провођењу избора.
Члан 5.
З а ч л а н а О п ш т и н с ке и з б о р н е
комисије, не могу бити именована лица:
- која се не могу кандидовати – у смислу
одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7.а Изборног
закона Босне и Херцеговине;
- која су чланови највишег извршнополитичког органа политичке странке или
коалиције;
- која су носиоци изборног мандата или
су чланови извршних органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став
4. Закона;
- која су кандидати за изборе за било
који ниво власти и
- којима је изречена казна за радњу која
представља тежу повреду изборног закона
или прописа – за коју су лично одговорна, у
посљедње четири године, рачунајући од дана
правоснажноти одлуке.
Члан 6.
Чланове Општинске изборне комисије
Мркоњић Град именује Скупштина општине
Мркоњић Град, на мандатни период од седам
година, уз сагласност Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине.
Члан 7.
Након ступања на снагу ове одлуке,
биће објављен Јавни оглас за избор чланова
Општинске изборне комисије, у складу са
Изборним законом Босне и Херцеговине,
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и Упутством
о утврђивању квалификације, броја и
именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини.
Јавни оглас биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу
„Глас Српске“ и остаје отворен осам дана од
дана објављивања.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке
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послове на спровођењу ове одлуке, обављаће
Служба заједничких послова Скупштине и
Начелника општине.

објекта, а у складу са Пројектом санације
сачињеним од стране надлежног општинског
органа.
Удружење за подршку одрживом
развоју „Зелене стазе“ Бања Лука ће објекат
из члана 1. ове Одлуке прилагодити за рад
туристичког инфо-центра, а становницима
насељеног мјеста Пецка и органа Мјесне
заједнице Пецка као и органима Општине
Мркоњић Град омогућити несметано
коришћење истих у складу са њиховим
потребама.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу са даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град.

Број 02-022-77/14
Дана, 18.08.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На о снову члана 22.Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“,број: 124/08, 3/09, 58/09 и
95/11), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 40. Статута општине М.Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“,број: 5/14), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 19. сједници одржаној дана
18.08. 2014. године, донијела је
ОД Л У К У
о давању у закуп школског објекта у
насељеном мјесту Пецка
Члан 1.
Удружењу за подршку одрживом
развоју „Зелене стазе“ са сједиштем у улици
Мише Ступара 3 у Бања Луци, даје се у закуп
ради привременог кориштења девастирани
школски објекат који се налази у насељеном
мјесту Горња Пецка, на парцели број: 43/1, зв.
„Драгњића бара“ уписан у п.л.број: 71, К.О.
Горња Пецка, у површини од 100 м2, у нарави
девастирани објекат школе и двориште у
површини од 300 м2, на период од 10 година
од дана потписивања Уговора.
Члан 2.
Некретнине из члана 1. ове Одлуке
дају се закуп уз обавезу плаћања закупнине у
мјесечном износу од 308,00 КМ, односно за
десетогодишњи закуп у износу од 37.000,00
КМ, која средства ће Удружење за подршку
одрживом развоју „Зелене стазе“ Бања Лука
уложити у адаптацију и санацију закупљеног

Члан 3.
Међусобна права и обавезе између
Удружења за подршку одрживом развоју
„Зелене стазе“, као закупца и Општине
Мркоњић Град, као закуподавца, регулисаће
се посебним Уговором.
Члан 4.
Овлашћује се начелник Општине
Мркоњић Град да закључи Уговор из члана 3
ове Одлуке.
Након потписивања уговора из
претходног става, овлашћује се Начелник
општине да формира посебну комисију са
задатком да сачини записник о стању
школског објекта прије почетка санације, као
и записник о стању истог објекта по
завршетку санације, уз израду фото-снимка
као саставни дио записника.
Члан 5.
О реализацији пројекта санације и
адаптације школског објекта који је предмет
ове одлуке Скупштина општине ће бити
информисана у складу са годишњим
извјештајима Начелника општине Мркоњић
Град.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-82/14
Дана, 18.08.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

18.08.2014.
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На основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13.) и члана 40. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број: 5/14), Скупштина
општине Мркоњић Град, на 19. сједници
одржаној дана 18.08. 2014. године, донијела је

општине Мроњић Град на 18. сједници
одржаној дана 27.06.2014. године увојила је
сљедећи
Закључак
1.

Скупштина општине Мркоњић
Град прихвата иницијативу Клуба
одборника СНСД – Милорад
Додик за измјену Одлуке о
и м е н и м а ул и ц а и т р го ва
Скупштине општине Мркоњић
Град, број: 01-023-3/94. од 31.01.
1994. године и број: 01-022-24/03.
од 31.03.2003. године.

2.

Задужује се начелник општине
Мркоњић Град да за једну од
наредних сједница Скупштине
општине Мркоњић Град предложи
рјешење о именовању Комисије за
утврђивање приједлога имена
улица и тргова Скупштине
општине Мркоњић Град.

3.

Задужује се Одјељење за
просторно планирање и комуналне
послове да у сарадњи са
Ко м и с и ј о м з а у т в р ђ и в а њ е
приједлога имена улица и тргова
Скупштине општине Мркоњић
Град изради Одлуку о именима
ул и ц а и т р го ва и д о с т а в и
начелнику општине Мркоњић
Град.

4.

Овај Закључак ступа на снагу
са даном доношења, а биће
објављен у „Сужбеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
I
У састав Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор Општинске изборне
комисије општине Мркоњић Град именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Живко Видачковић, предсједник,
Милена Малешевић, члан
Тијана Рађевић-Дрљача, члан
Мирослав Комленић, члан и
Тијана Вођевић, члан.

II
Задатак Комисије за избор је да у
складу са Изборним законом Босне и
Хецеговине („Службени гласник БиХ“, број:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13. и 7/14.), и Упутством о
утврђивању квалификација, броја и
именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 9/10, 37/10. и 74/11.), обави све потребне
радње које се односе на поступак избора и
именовања чланова Општинске изборне
комисије Мркоњић Град.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-65/14
Дана, 08.07.2014. године
Број 02-022-78/14
Дана, 18.08.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12) Скупштна

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.
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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:05/10)
Начелник општине д о н о с и,

буџета општине, потрошачка јединица 00670130 Одјељење за друштвене
дјелатности,
416100 - позиција текуће
п о м о ћ и у ч е н и ц и м а , с т уд е н т и м а –
талентовани.

OДЛУКУ
o начину и поступку исплате новчаних
средстава за талентоване ученике
основних и средњих школа за школску
2013/2014. годину
I
Овом Одлуком регулише се начин и
поступак исплате новчаних средстава за
ученике генерације, носиоце Вукове дипломе
у основним и средњим школама на подручју
општине Мркоњић Град, као и ученике
средњих школа који су заузели прво, друго и
т р е ћ е м ј е с то н а р е г и о н а л н и м и л и
републичким такмичењима.
II
Ученици који имају пребивалиште на
подручју општине Мркоњић Град имају
право на једнократну новчану накнаду и то:
 Ученик генерације – о сновне
школе
150,00КМ
 Носилац Вукове дипломе – основне
школе
100,00КМ
 Ученик генерације- средње
школе
200,00КМ
 Носилац Вукове дипломе – средње
школе
150,00КМ
 I, II или III мјесто на републичком
такмичењу
100,00КМ
 I, II или III мјесто на регионалном
такмичењу
50,00КМ

III
На основу достављених података од
стране основних и средњих школа , Начелник
општине ће донијети закључак о исплати
средстава, а Одјељење за привреду и
финансије ће вршити истплату на основу
Закључка и приложеног списка које доставља
Одјељење за друштвене дјелатности,
IV
Исплата средстава вршиће се из

V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објуављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број:01-610-5/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 08.07.2014.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), члана
53. Статута општине Мркоњић Град –
пречишћени текст (,,Службени гласник
општине Мркоњић Град”, број 5/10) и члана
2. Правилника о додјели средстава за
подршку пронаталитетној политици на
подручју општине Мркоњић Град, Начелник
општине, д о н о с и
РJEШEЊE
o имeнoвaњу чланова Комисије за
додјелу средстава
I
У састав Комисије за додјелу средстава
за суфинансирање дијела трошкова једне
процедуре асистиране репродукције
(вантјелесне оплодње), именује се:
1. Тијана Рађевић Дрљача, предсједник
2. Др Радослав Вулета, члан
3. Мирослав Милановић, члан
II
Задаци Комисије утврђени су одредбама
Правилника о додјели средстава за подршку
пронаталитетне политике на подручју
општине Мркоњић Град.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“,
IV

Ступањем на снагу овог рјешења,

18.08.2014.

престаје да важи рјешење о именовању
Комисије за додјелу средстава број 01-02246-1/09 од 15.12.2009.године
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финансије.
5.

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

Број:01-532-253/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 10.07.2014.год. Дивна Аничић,с.р.
Број:01-400-32/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 11.08.2014.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 (у
износу од 500,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999-Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200Буџетска резерва на потрошачку
јединицу 00670130- Одјељење за
друштвене дјеатности, позиција
415200- Текући грантови етничким и
вјерсим
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.................................500,00 КМ
3. на потрошачку јединицу 00670130Одјељење за друштвене дјеатности,
позиција 415200 Текући грантови
етничким и вјерским
организација........................500,00 КМ
4. Средства ће бити утрошена за
функционис ање и рад Српске
Православне Црквене општине
Герзово.
4. За реализацију овог Рјешења задужује
се
Одјељење за привреду и

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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Мркоњић Град у 2014. години;..................................................................................................01
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