Број: 4/09, 26.06.2009. године, језик српског народа

На основу члана 49. и 50. Закона о
сточарству („Службени гласник Републике
Српске“, број: 34/06), члана 22. Закона о
лока лној с амоуправи („Сл. гласник
Републикр Српске“ број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број: 6/05) Скупштина
општине Мркоњић Град на 7. сједници
одржаној дана 26.06.2009. године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ДРЖАЊА И ГАЈЕЊА
ПЧЕЛА
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови
држања и гајења пчела, начин постављања
пчелињака и њихову удаљеност од стамбених
и других објеката као и путева, услови за
стављање у промет пчелињих заједница и
пчелињих производа, услови за селидбу на
пашу, здравствену заштиту пчела, те
прекршајне мјере против држаоца пчела који
поступи противно одредбама ове одлуке.
Члан 2.
Изрази употребљени у овој одлуци имају
следећа значења и то:

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

1. под пчеларством се подразумјева
држање и гајење пчела ради
добијања пчелињих производа и
опрашивање биља путем пчела.
2. пчелиња заједница је скуп пчела
настањених у кошници, нуклеусу
и оплодњаку.
3. пчелињак је скуп кошница,
нуклеуса и оплодњака с пчелама
које су смјештене на слободном
простору, односно у посебној
стабилној или монтажној кући, као
и уграђене на возилу.
4. пчелиња паша је биље у раздобљу
када га посјећују пчеле због
скупљања сировина (нектар,
медна роса, полен и разне смоле)
које користе за своје производе.
5. пчелињи производи су: ројеви
пчеле, матице, мед, восак, матична
млијеч, полен, прополис и
пчелињи отров.
6. под држаоцем пчела подразумјева
се правно и физичко лице које гаји
пчеле.
Члан 3.
Гајење пчела врши се на пчелињаку.
Пчелињак може бити формиран на
отвореном простору, објекту, моторном
возилу, приколици и другом превозном
средству.
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У зависности да ли се сели на пашу или
не пчелињак може бити са стационираним
или привременим мјестом боравка.
Ради коришћења пчелиње паше држалац
пчела може пчелињак исељавати на друго
мјесто док траје паша сходно овој одлуци.

пчелињак се ставља тако да испуњава услове
из члана 5. као и следећи услов:
1. да је удаљен од других пчелињака
бочно 300 m, а у правцу излета
пчела (напријед и назад) 600 m,
осим у случајевима кад се пчелари
о удаљености другачије договоре.

Члан 4.
Држалац пчела стационирани или
привремени пчелињак поставља тако да не
смета најближим сусједима, пролазницима,
стоци и јавном саобраћају.
Забрањено је постављање пчелињака у
стамбеним објектима, пословним
просторима, објектима за смјештај стоке, на
јавним и сеоским путевима, на теренима
предшколских и школских установа,
игралиштима, близу магистралних путева, те
фарми за узгајање свиња и кокошака.
Члан 5.
На стационираном мјесту боравка
пчелињак се поставља тако да испуњава
сљедеће услове:
1. да је удаљен од стамбене зграде,
пословне просторије или стаје за
стоку 20 m,
2. да је удаљен од предшколске или
школске установе и игралишта 50
m,
3. да је удаљен од јавног пута 20 m, а
од сеоског пута за прогон стоке 10
m,
4. да су лета окренута у супротну
страну од врата и прозора
стамбених зграда, стаја за стоку,
јавног пута и пута за прогон стоке,
5. да на видном мјесту стоји адреса
власника пчелињака уколико
власник пчелињака не станује у
близини,
6. да на пчелињаку пчелар посједује
један лијек из групе
антихистаминика, с тим што се
ови лијекови не смију давати
трудницама и мајкама дојиљама.
Члан 6.
На привременом мјесту боравка на паши

Члан 7.
Кориштење пчелиње паше је слободно
због вишеструке користи пчела за људе,
животиње и биљке, те при њиховој паши
власник или корисник земљишта не може
тражити накнаду.
Члан 8.
Држаоци пчела – пчелари из других
општина могу користити пчелињу пашу у
општини Мркоњић Град само уз одобрење
надлежног органа општине.
При подношењу захтјева за одобрење
држаоц пчела мора приложити обавезно
документацију о:
- броју пчелињих заједница
- писмену сагласност власника или
корисника земљишта на којем ће се
налазити привремени пчелињак
- писмено мишљење локалног Удружења
пчелара о постојању пребукираности
пчелињим заједницама на траженом
простору
- увјерење ветеринареског инспектора из
општине из које долази о здравственом
стању пчелињих заједница које
намјерава доселити које није старије од
три мјесеца, као и увјерење да не долази
са зараженог подручја пчелињим
болестима.
Члан 9.
Власник, односно корисник земљишта
дужан је држаоцу пчела - власнику
омогућити пролаз преко земљишта у циљу
праћења и хватања одбјеглог роја пчела.
У случају да држалац пчела - власник
приликом праћења и хватања одбјеглог роја
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пчела причини штету власнику односно
кориснику земљишта дужан је штету
надокнадити по важећој тржишној цијени.
Ако одбјегли рој пчела власник не скине у
року од 24 сата сматра се да власник није
познат.
Члан 10.
Пчелиње заједнице могу селити због
паше само из подручја слободних од заразе и
н а н е з а р а же н а п од ру ч ј а п ч е л и њ и м
болестима.

Члан 11.
Надлежни орган општине неће издати
сагласност за селидбу, пчелињих заједница на
пашу на подручје које је пребукирано
пчелињим заједницама, или је заражено
пчелињим болестима као и држаоцу
пчелињих заједница са подручја зараженим
пчелињим боле стима, који нема од
ветеринарског инспектора општине у мјесту
гдје му се налази стационирани пчелињак
увјерење о здравственом стању пчелињих
заједница које намјерава селити на пашу и
писмену сагласност власника односно
корисника земље гдје намјерава преселити
своје пчеле.
Члан 12.
Држалац пчела дужан је на свом
пчелињаку предузети све потребне мјере
којима се врши спречавање обољења и
ширења болести пчела и пчелињег легла уз
употребу лијекова који су регистровани и
одобрени од стране надлежног државног
органа, као и вршити примјену апитехничких
поступака, уз уништавање свих неочишћених
– прљавих кошница у којима је из било којих
разлога угинуло пчелиње друштво.
Члан 13.
Свако сумљиво угинуће пчелињег
друштва, власник пчела је дужан одмах
пријавити ветеринарској инспекцији у циљу

заштите здравственог стања осталих
пчелињака која се налазе у окружењу.
Удружење пчелара које делује на подручју
Општине може затражити инспекцијски
преглед пчелињака у окружењу уколико
постоји сумња о појави болести пчела.
Трошкове прегледа пчелињака из става 2.
сноси власник евентуално обољелог друштва
или Удружење пчелара уколико је налаз
уредан.
Члан 14.
Забрањено је држати пчеле на подручјима
гдје се врши селекција пчела.
Мјеста селекције пчела, селекционари су
дужни пријавити Основној селекцијској
служби, одно сно Минист арству
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске.
Најближи пчелињак може бити
постављен 3 km од пчелињака за селекцију.
Члан 15.
Уколико ветеринарски инспектор на
основу извјештаја надлежне здравствене
установе утврди постојање америчке куге
пчелињег легла, донијеће рјешење са којим ће
наредити мјере као што су:
1. одредиће карантин за заражени
пчелињак,
2. забраниће преселење пчелињака
на пашу,
3. н а р е д и ћ е у н и ш т е њ е с в и х
заражених кошница заједно са
пчелама и саћем, спаљивањем и
з а ко п а в а њ е м у з о б а в е з н у
дезинфекцију прибора,
4. забраниће стављање и промет
пчелињих заједница, матица и
матичњака из зараженог
пчелињака,
5. у полупречнику од три километара
о ко з а р а ж е н о г п ч е л и њ а к а
о б а в е з н о ј е д и ј а г н о с т и ч ко
испитивање на америчку кугу
пчелињег легла свих пчелињих
заједница уз истовремено
превентивно третирање
одговарајућим леком,
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6. сачиниће записник о утврђеном
стању на пчелињаку и један
примјерак дати држаоцу пчела –
власнику.

пчеле у складу са овом одлуком држаоци
пчела дужни су предузети све мјере за
заштиту пчела на лицу мјеста.
Ако држалац-власник пчела не предузме
мјере заштите из педходног става не може
да захтјева накнаду штете која би настала
угинућем пчела.

Члан 16.
Сматра се да је америчка куга пчелињег
легла престала у зараженом пчелињаку, ако су
проведене све наређене мјере и ако се
контролним прегледом послије 2 мјесеца
дијагностички утврди да је зараза престала.
Члан 17.
Правно и физичко лице које употребљава
пестициде, ђубриво и друга средства која
служе за уништ авање штеточина у
пољопривреди и шумарству, уништавање
корова, уништавање комараца и прихрану
биљака, а која су отровна за пчеле, дужни су:
1. да не употребљавају дозвољене
пестициде, ђубрива и друга
отровна средства у вријеме
цвијетања биљака када постоји
највећа опасност за пчеле,
2. да најкасније прије употребе на
воћу, поврћу и тд. дозвољених
пестицида, ђубрива и других
опасних средстава за пчеле
обавијесте држаоца пчела најмање
24 часа пре употребе,
на
удаљености од 1,5 km,
3. да употребу на воће, поврће и др.
пестицида и других опасних
средстава за пчеле не користе у
току дана прије 20 часова,
4. да по извршеном третирању са
препаратима и ђубривима уклони
посуде са водом у којима је вршено
стварање препарата у који су
служили за третирање.

Члан 19.
Ако правно или физичко лице употријеби
средства отровна за пчеле супротно овој
Одлуци, штету која настане угинућем пчела и
губитком приноса од пчелњих заједница
(пчеле, матице, мед, полен, восак) дужан је
надокнадити по важећој тржној цијени у року
од 60 дана.
Члан 20.
Правно или физичко лице које држи и гаји
пчеле у промет може стављати:
- пчелиње заједнице, матице и
матичњаке које су здраве и не
потичу из пчелињака са оболелим
пчелињим заједницама (америчка
куга пчелињег легла),
- мед и друге пчелиње производе
који су здрави и не садрже штетне
материје по здравље људи.
Члан 21.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
ветеринарски инспектор.
Члан 22.
Новчаним износом од 1.500,00 КМ до
5.000,00 КМ казниће се за прекршај правно
лице, од 150,00 КМ до 500,00 КМ одговорно
лице у правном лицу и од 150,00 КМ до
1.000,00 КМ, физичко лице ако:
-

Члан 18.
Када је обављено обавијештење о мјесту и
времену употребе отровних средстава за

поставља пчелињак у стамбеним
објектима, пословним
просторима, објектима за смјештај
стоке, на јавним и сеоским
путевима, на теренима
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п р ед ш кол с к и х и ш кол с к и х
установа, игралиштима, близу
магистралних путева, те фарми за
узгајање свиња и кокошака,
супротно члану 4.
На стационираном или
привременом мјесту поставља
пчелињак супротно члану 5. и 6. ,
Захтијева или врши наплату
пчелиње паше, супротно члану 7.
Не омогућава држаоцу пчела
прелаз преко земљишта у циљу
хватања одбјеглог роја, супротно
члану 9.
Врши пресељавње пчелињака на
територији друге општине а не
поступа по члану 11. и 12.,
Н е обав и је сти н а в ри јеме
надлежне о појави опасних
болести и не поступи по налогу
ве т е р и н а р с ко г и н с п е кто р а ,
супротно члану 13. и 15.
Употребљава пестициде, ђубрива
и друга отровна средства за пчеле,
супротно одредбама члана 17.,
Ставља у промет пчеле и пчелиње
производе супротно члану 20.

На основу члана 5, 12. и 24. Закона о
систему јавних служби («Службени гласник
РС», број: 68/07) , члана 10, 11. и 63. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(«Службени гласник РС», број: 119/08) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град» број: 6/05 и 4/08) Скупштина општине
Мркоњић Град на 7. сједници одржаној, дана
26. 06. 2009. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о организовању и усклађивању
пословања предшколске установе
Дјечији вртић «Миља Ђукановић»
Мркоњић Град
Члан 1.
Овом Одлуком врши се организовање и
усклађивање пословања Дјечијег вртића
«Миља Ђукановић» Мркоњић Град са
Законом о систему јавних служби и Законом о
предшколском васпитању и образовању.
Члан 2.

Члан 23.
Овом Одлуком ставља се ван снаге
„Одлука о пчеларству“ ( „Сл. гласник
општине Мркоњић Град“, број: 3/07)

Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Мркоњић Град".

Ради остваривања права на васпитање и
образовање дјеце предшколског узраста, са
ц и љ е м п о д с т и ц а њ а ф и з и ч к о г,
интелектуалног, социо-емоционалног
развоја, комуникације, креативности и
стваралаштва дјеце, учење засновано на
искуству и интересовањима, стицање нових
искустава и проширивање знања о себи,
другим људима и свијету потребних за даље
образовање и васпитање и укључивање дјеце
у друштвену заједницу, поштујући и
уважавајући права и могућности дјеце,
оснива се Јавна установа Дјечији вртић
«Миља Ђукановић» ( у даљем тексту: Дјечији
вртић).
Члан 3.

Број 02-022-67/09.
Дана, 26.06.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

Оснивач Дјечијег вртића је Општина
Мркоњић Град ( у даљем тексту: Оснивач).
Назив установе из члана 2. ове Одлуке је:
Јавна установа Дјечији вртић «Миља
Ђукановић» Мркоњић Град.
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Скраћени назив установе је: ЈУ Дјечији вртић
«Миља Ђукановић» Мркоњић Град.
Сједиште установе је у Мркоњић Граду,
улица Васе Пелагића 17.

основни капитал – по књиговодственом
стању на дан 31.12.2008. године износио:
771.791,70 КМ.
Члан 9.

Члан 4.
Дјечији вртић је установа од посебног
друштвеног интереса за област друштвене
бриге о дјеци у којој се остварује право на
боравак и предшколско васпитање и
образовање, његу, социјалну и превентивно
здравствену заштиту дјеце у складу са
Законом.
Члан 5.
Дјечији вртић има својство правног лица ,
које стиче уписом у судски регистар.
Члан 6.
У правном промету са трећим лицима
Дјечији вртић иступа у своје име и за свој
рачун, самостално и без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са
трећим лицима, Дјечији вртић одговара без
ограничења свим средствима са којима
располаже.
За обавезе Дјечијег вртића, у правном
промету, Оснивач одговара до висине
оснивачког улога.

Средства за пословање Дјечијег вртића
обезбјеђују се из:
- буџета оснивача ( за плате и
накнаде трошкова запослених,
материјалне трошкове, набавку
основне опреме и намјештаја,
амортизација и текуће
инвестиционо одржавање објеката
и д и д а кт и ч к и м ат е р и ј а л и
играчке).
- дјелатности Дјечијег вртића ( од
корисника услуга),
- Министарства просвјете и културе
(средства за набавку дијела
д и д а к т и ч ко г м а т е р и ј а л а и
и г р ач а ка , п р о ф е с и о н а л н о
усавршавање кадрова у васпитању
и о б р а з о в а њ у, р а з в о ј
предшколских програма рада,
еволуција предшколских програма
рада и средства за програм
п р ед ш кол с ко г ва с п и т а њ а и
образовања за дјецу узраста пред
полазак у школу, а у складу са
програмом који утврђује Влада.
- донација, спонзорства и
- других извора.

Члан 7.
Члан 10.
Дјелатност Дјечијег вртића је:
80 101 - Предшколско образовање
85 323 – Установе за дневни боравак
дјеце (цјелодневна брига о дјеци-вртићи);
Поред дјелатности из претходног става,
Дјечији вртић може обављати и друге
дјелатности које су у вези са обављањем
послова из основне дјелатности, а у циљу што
успјешнијег остваривања функције за коју је
основана.
Члан 8.
Дјечији вртић је правни сљедбеник
Предшколске установе Дјечији вртић,
основане Одлуком о организовању број: 01023-69/07 од 23.05.1997. године, чији је

Средства за пословање Дјечијег вртића
троше се у складу са Законом о буџетском
систему Републике Српске, Законом о
трезору и Одлуком о извршењу буџета
Општине Мркоњић Град за текућу годину.
Члан 11.
У циљу обављања дјелатности због које је
Дјечији вртић основан, Оснивач обезбјеђује
средства и прописане услове за рад.
Члан 12.
Надлежни орган Административне
службе Оснивача утврђује распоред, почетак

26.06.2009.
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и завршетак радног времена у Дјечијем
вртићу, у складу са потребама дјеце и радним
временом родитеља, као и цијену услуга за
смјештај и боравак дјеце у Дјечијем вртићу.

п р е д ш ко л с ко ј у с т а н о в и и ј е д н а к у
заступљеност полова.
Мандат чланова Управног одбора
траје четири године.
Члан 16.

Члан 13.
Дјечији вртић се обавезује да ће послове
из своје дјелатности обављати благовремено
и квалитетно, на законит начин и у складу са
закљученим уговорима, те неће без
сагласности оснивача предузимати обављање
других послова који не представљају предмет
и садржај дјелатности из члана 7. ове одлуке.
Члан 14.
Дјечији вртић ће најмање једанпут
годишње подносити Оснивачу извјештај о
свом раду, а на захтјев Оснивача и друге
информације о предшколском васпитању и
образовању.

Надлежности управног одбора су:
- доноси Статут и друге опште акте
предшколске установе,
- одлучује о пословању
предшколске установе,
- разматра и усваја извјештај о
пословању и годишњи обрачун,
- доноси програм рада и
финансијски план предшколске
установе,
- одлучује о коришћењу средстава, у
складу са законом и статутом
установе и
- врши друге послове утврђене
актом о оснивању и статутом
установе.
Члан 17.

Члан 15.
Предшколском установом управља
Управни одбор.
Управни одбор именује и разрјешава
оснивач на основу јавног конкурса у складу
са Законом, Статутом и Одлуком о
организовању предшколске установе.
Управни одбор броји пет чланова:
а) три представника оснивача,
б) једног представника савјета
родитеља
ц) једног представника стручног
особља предшколске установе
Избор представника оснивача у
Управни одбор врши Скупштина општине у
Законом прописаном поступку.
Стручно вијеће, кога чине сви
запослени васпитачи и стручни сарадници у
Дјечијем вртићу тајним гласањем између
више кандидата, кандидују представника у
Управни одбор.
Савјет родитеља, тајним гласањем
кандидује свог представника из реда
родитеља у Управни одбор Дјечијег вртића.
Састав Управног одбора, по правилу,
одражава националну структуру дјеце у

Кандидати за чланове Управног
одбора, поред општих услова утврђенмих
Законом, требају испуњавати и сљедеће
посебне услове:
- висока или виша стручна спрема,
- познавање проблематике из
дјелатности којом се бави ова
установа, као
правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада
органа управљања,
- доказни резултати и начина рада
органа управљања,
- доказни резултати рада на ранијим
пословима.
Члан 18.
Рад Управног одбора се регулише
Пословником о раду управног одбора.
Члан 19.
Директор Дјечијег вртића руководи
установом, представља и заступа установу и
одговоран је за законитост њеног рада.
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Члан 20.
Директора Дјечијег вртића именује и
разрјешава оснивач на период од четири
године и уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције.
За директора Дјечијег вртића може
бити именовано лице које поред општих
услова има завршен одговарајући ниво
високог образовања просвјетне струке и
најмање пет година радног искуства у
предшколском васпитању и образовању или
било којем сегменту образовања.
Изузетно, за директора Дјечијег
вртића може бити именовано лице са
завршеном вишом школом просвјетно
педагошке струке, ако нису испуњени услови
из претходног става.
Члан 21.
Организација, начин рада, управљање
и руковођење у Дјечијем вртићу и друга
питања у складу са законом ближе ће се
уредити Статутом Дјечијег вртића.
Члам 22.
Надлежни орган управљања ће у року
од 60 дана ускладити Статут и друга општа
акта са одредбама Закона и овом Одлуком.
Сагласност на Статут, Правилник о
организацији и систематизацији радних
мјеста у Дјечијем вртићу и других општих
аката, у име оснивача, даје начелник
општине.
Члан 23.
До усклађивања Статута и других
општих аката , Дјечији вртић ће прмјењивати
досадашња акта, уколико нису у супротности
са Законом и овом Одлуком.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о организовању
предшколске установе Дјечији вртић «Миља
Ђукановић» Мркоњић Град («Службени
гласник општине Мркоњић Град», број:
13/97, 4/07 и 7/07).

Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Мркоњић Град».

Број 02-022-65/09.
Дана, 26.06.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему
јавних служби («Службени гласник
Републике Српске», број 68/07), члана 6, 7, 8.
и 10. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
(«Службени Гласник Републике Српске»,
број 41/03) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 6/05), Скупштина
општине Мркоњић Град, на 7. редовној
сједници одржаној дана 26. 06. 2009. године, д
онијелаје
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума и
расписивању конкурса за избор
директора
јавних установа чији је оснивач општина
Мркоњић Град
Члан 1.
О в ом од л у ком у т в р ђ у ј у с е
критеријуми, услови и поступак, те расписује
јавни конкурс за избор и именовање:
- директора ЈУ «Центар за
социјални рад» Мркоњић Град,
- директора ЈУ «Народна
библиотека» Мркоњић Град,
- директора ЈУ Културни центар
«Петар Кочић» Мркоњић Град.
П од к р и т е р и ј ум и м а з а и з б о р
директора из претходног става, сматрају се
општи и посебни услови утврђени овом
Одлуком.

26.06.2009.

Број 4 Страна 9

Члан 2.
Кандидати за функције из члана 1. ове
Одлуке морају испуњавати сљедеће услове:
А) Општи услови за кандидате:
1. да је држављанин Републике
Српске, односно БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да није отпуштен из државне
службе на основу дисциплинске
мјере на било ком нивоу власти у
БиХ или ентитета, у периоду од
три године прије објављивања
конкурса,
4. да се против њега не води
кривични поступак,
5. да није осуђиван за кривично дјело
на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за
кривична дјела која га чине
неподобним за обављање послова
директора,
6. да не служи казну изречену од
стране Међународног суда за
бившу Југославију и да није под
оптужбом тог суда, а да се није
повиновао налогу да се појави
пред Судом.
Б) Посебни услови за кандидате:
1.

за директора ЈУ «Центар за
социјални рад» Мркоњић Град:

-

висока стручна спрема –
друштвеног смјера
потребно стручно знање из
дјелатности којом се бави правни
субјекат,
најмање пет година радног
искуства у струци, посједовање
организационих способности,
доказани резултати и успјеси у
обављању ранијих послова.

2.

за директора ЈУ «Народна
библиотека» Мркоњић Град:

-

ВСС друштвеног смјера и положен
с т р у ч н и и с п и т и з
библиотекарства,

-

најмање три године радног
искуства у струци.

3. за директора ЈУ Културни центар
«Петар Кочић» Мркоњић Град:
-

ВСС друштвеногили техничког
смјера,
најмање три године радног
искуства у струци.
Члан 3.

Директора јавне установе именује, на
приједлог Комисије за избор и именовање,
Скупштина општине Мркоњић Град.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор и именовање
директора из члана 1. ове Одлуке биће
објављен у «Службеном гласнику Републике
Српске» и у дневном листу «Фокус».
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана, од дана посљедњег
објављивања у једном од наведених гласила.
Члан 5.
Поступак спровођења јавног конкурса
у погледу прегледања приспјелих пријава,
обављања интервјуа и предлагање листе
кандидата по Закону о министарским,
владиним и другим именовањима ће обавити
Комисија за избор коју посебним рјешењем
именује Скупштина општине, а утврђивање
приједлога рјешења о избору кандидата које
доноси Скупштина општине, врши Комисија
за избор и именовања Скупштине општине
Мркоњић Град.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном гласнику
Општине Мркоњић Град».

Број 02-022-66/09.
Дана, 26.06.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

Страна 10, број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Н а о с н о ву ч л а н а 9 . З а ко н а о
минист арским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 36. Статута општине Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 6/05 и 4/08), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 7. сједници одржаној дана
26. 06. 2009. године, донијела је

На основу члана 121. став 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број: 6/05 и 4/08)
Скупштина општине Мркоњић Град на 7.
сједници одржаној дана 26. 06. 2009. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
директора јавних установа

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комсије за избор

I
У састав Комисије за избор директора
јавних установа и то: ЈУ „Народна
библиотека“, ЈУ Културни центар „Петар
Кочић“ и ЈУ Центар за социјални рад,
именују се:
1. Славојка Зељковић, предсједник
2. Жељко Стипановић, члан
3. Живко Јагодић, члан
4. Мирјана Даниловић, члан
5. Сњежана Ђурђевић, члан
II
Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да спроведе поступак избора
директора у наведеним јавним установама, у
с в е м у п р е м а о д р е д б а м а З а ко н а о
минист арским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и Одлуком
С ку п ш т и н е о п ш т и н е о у т в р ђ и ва њ у
критеријума и расписивању конкурса за
избор и именовање директора јавних
установа чији је оснивач општина Мркоњић
Град.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику оппштине Мркоњић Град“.

Број 02-022-68/09.
Дана, 26.06.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

I
У састав Комисије за избор по
расписаном јавном конкурсу за избор
самосталног стручном сарадника – архитекте
и самосталног стручног сарадника за
информатику, именују се:
1. Кудра Здравка, предсједник
2. Видачковић Живко, члан
3. Милан Милекић, члан
4. Бориславка Максић, члан
5. Свето Кежић, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“,

Број 02-022-69/09.
Дана, 26.06.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 125. став 2. тачка г. Закона
о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 74/08), члана 95. став 1. тачка г. Закона о
средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 74/08), члана 7. Правилника о избору и
раду школског одбора („Службени гласник
Републике Српске“, број: 7/09) и члана 36.
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Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/05.
и 4/08), Скупштина општине Мркоњић Град
на сједници одржаној дана 26. 06. 2009.
године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о избору чланова школских одбора
основних и средњих школа

На основу члана 43. став 1. алинеја 8.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 53. и 60. Статута
општине Мркоњић Град («Службени гласник
општине Мркоњић Град», број: 6/05 и 4/08),
Начелник општине Мркоњић Град, дана
26.06.2009. године, д о н и о ј е

ПРАВИЛНИК
I У састав школских одбора основних
и средњих школа на подручју општине
Мркоњић Град бирају се:
1. Ранко Каурин, наставник историје
и географије из Мркоњић Града, у Школски
одбор Основне школе „Петар Кочић“
Мркоњић Град;
2. Гордана Лекић, дипл.географтуризмолог из Мркоњић Града, у Школски
одбор Основне школе „Иван Горан Ковачић“
Мркоњић Град;
3. Драган Сладојевић,
дипл.инг.шумарства из Мркоњић Града, у
Школски одбор Основне школе „Бранко
Ћопић“ Бјелајце, Мркоњић Град;
4 . В е л и м и р П е ј и ћ , д и п л . и н г.
шумарства из Мркоњић Града, у Школски
одбор Основне школе „Вук Караџић“ Бараћи,
Мркоњић Град;
5. Драгана Тодоровић, дипл. прaвник
из Мркоњић Града, у Школски одбор
Гимназије Мркоњић Град;
6. Дијана Еремија, дипл. инг.
пољопривреде из Мркоњић Града, у Школски
одбор Машинске школе Мркоњић Град.

о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине
Мркоњић Град
Члан 1.
У Правилнику о организацији и
систематизацији радних мје ста
Административне службе општине Мркоњић
Град (у даљем тексту: Правилник),
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број 3/08), у члану 16. поглавље IV
«Систематизација радних мјеста у Служби
з а ј ед н и ч к и х п о с л о ва С ку п ш т и н е и
Начелника општине, иза радног мјеста под
бројем 1.1. «Секретар Скупштине општине»,
додаје се ново радно мјесто и то:
1.1а САВЈЕТНИК НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ
Стручна спрема: VII, VI или IV степен
стручне спреме
Радно искуство: најмање пет година
радног искуства у струци
Број извршилаца: 1
Дјелокруг послова:

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

Број 02-022-70/09.
Дана, 26.06.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

-

проучава и анализира општу и
по с ебну проблематику из
одређених дјелатности у општини,
с посебним освртом на стање и
развој малих и средњих предузећа;
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- даје приједлоге Начелнику општине
о начину рјешавања одређених
питања, односно о приједлозима и
з а хт ј е в и м а д р у г и х о р г а н а ,
организација и институција
у п у ћ е н и х п р е ма Н ач е л н и ку
општине;
-

-

подно си иницијативе за
предузимање активности у циљу
побољшања стања у одређеној
дјелатности;
сачињава анализе и извјештаје из
дјелокруга рада, израђује и
уче ствује у изради других
стручних материјала и аката за
потрбе Начелника општине;

-

остварује сарадњу са другим
органима и организацијама у циљу
што успјешнијег обављања
послова;

-

обавља и друге послове из
дјелокруга рада које одреди
Начелник општине.

«- самостално и по налогу
комуналне полиције врши
блокаду точкова возила и
попуњава одговарајуће
обрасце везано за блокирање
возила».
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број: 01-022-74/09,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 26.06. 2009. год.

Зоран Тегелтија, с.р.

На основу члана 53.и члана 60. Статута
општине Мркоњић Град ( «Службени гласник
општине Мркоњић Град» број:6/05 и 4/08 )
Начелник општине доноси:

Члан 2.
У члану 16. Правилника, у поглављу са
називом «ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ», код радног мјеста под бројем
1.12., чији је назив «Послови кућног
мајстора» одређују се посебни услови и то:
-

стручна спрема: КВ радник,

-

положен испит за самостално
обављање послова ложача котла,

-

најмање 6 мје сеци радног
искуства.

ОДЛУКУ
о отварању намјенског рачуна
Члан 1.
Овом Одлуком се одобрава отварање
намјенског рачуна за финансирање пројекта
под називом «Доградња и надградња дјечијег
вртића у Мркоњић Граду».
Члан 2.

Члан 3.
У члану 16. Правилника, поглавље са
називом «ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ И
ПАРКИНГЕ», код радног мјеста «6.7. Радник
на наплати и контроли паркирања», у
дјелокругу послова, мијења се алинеја 5 и
гласи:

Отворени рачун ће служити за
прикупљање и трошење средтава за
финансирање пројекта из члана 1. ове одлуке,
а у складу са потписаним уговором о
суфинансирању са ГАП пројектом.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављена у « Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број: 01-440-12/09,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 05.06. 2009. год.

Зоран Тегелтија, с.р.

II
Задатак Општинског штаба за борбу
против заразних болести је планирање,
предузимање и провођење мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести на
подручју општине Мркоњић Град, у складу са
Законом о заштити становништва од заразних
болести.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

На основу члана 3, 5. и 6. Закона о заштити
ст ановништва од заразних боле сти
(«Службени гласник Републике Српске», број
10/05), члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
53. Статута општине Мркоњић Град
(«Службени гласник Републике Српске», број
6/05 и 4/08), Начелник општине Мркоњић
Град, дана 16. 06. 2009. године, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Општинског штаба за
борбу против заразних болести – грипе А
H1 N1

Број: 01-503-1/09,
Дана, 16.06. 2009. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Тегелтија, с.р.

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број: 6/05 и 4/08) Начелник
општине д о н о с и

I
Формира се Општински штаб за борбу
против заразних болести – грипе A H1 N1 у
саставу:
1. Зоран Тегелтија, предсједник Штаба,
2. Др Радивој Ерак, члан,
3. Др Дубравка Анђелић, члан,
4. Нада Диклић, члан,
5. Жељка Стојичић, члан,
6. Владо Солдат, члан,
7. Милан Стеванић, члан,
8. Славица Пијетловић, члан,
9. Душан Јанковић, члан,
10. Тихомир Рожић, члан,
11. Душко Пена, члан,
12. Милена Обрадовић, члан.

ЗАКЉУЧАК
о одобрењу исплате средстава
1. Из буџетске резерве-потрошачка
јединица - 00670122, позиција
614812, одобрава се исплата
новчаних средстава Српској
п р а в о с л а в н о ј ц р к в и Го р њ а
Подгорја-Мркоњић Град у износу
од 2.600,00 КМ.
2. Средства ће бити утрошена за
изградњу цркве.
3. Исплата одобрених средстава
извршиће се на жиро рачун
5510009999999932-45114098001
код Уникредит банке.
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4. За извршење овог закључка задужује
се начелник Одјељења за привреду и
финансије.

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број: 6/05 и 4/08) Начелник
општине д о н о с и

Број: 01-434-108/09,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 05.06. 2009. год.

Зоран Тегелтија, с.р.

На основу чланова 53. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 6/05 и 4/08), Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о одобрењу исплате средстава
1. Са буџетске резерве-потрошачка
јединица 00670122, позиција 614811,
одобрава се исплата средстава у
износу од 1.000,00 КМ Лакета Бори у
сврху регулисања трошкова за учешће
на Међународном оцјењивању јаких
алкохолних пића и вина на сајму у
Љубљани.
2. И с п л ат а од о б р е н и х с р ед с т а ва
извршит ће се на текући рачун
и м е н о ва н о г : 4 5 0 8 1 8 4 7 0 0 0 код
UniCredit Bank, трансакциони рачун
банке:551000-99999999-32
3. За извршење овог закључка задужује
се начелник Одјељења за привреду и
финансије.

Број: 01-532-73/09,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 03.06. 2009. год.

Зоран Тегелтија, с.р.

ЗАКЉУЧАК
о одобрењу исплате средстава

1. Из буџетске резерве-потрошачка
јединица - 00670122, позиција
614811, одобрава се исплата
новчаних средстава Општинској
организацији Црвеног крста
Мркоњић Град у износу од 300,00
КМ.
2. Средства ће бити утрошена за
одлазак екипе подмладка и
омладине клуба младих
општинске организације Црвеног
крста на републичко такмичење из
прве помоћи у Бијељину.
3. Исплата одобрених средстава
извршиће се на жиро рачун
5620990000710728 код Развојне
банке.
4. За извршење овог закључка
задужује се начелник Одјељења за
привреду и финансије.

Број: 01-434-96/09,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 27.05. 2009. год.

Зоран Тегелтија, с.р.

