Број: 6/09, 04.09.2009. године, језик српског народа

На основу члана 30. Закона о локалној
смоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05. и 118/05), члана 36. Статута
општине Мркоњић Град („Службени гласник
општне Мркоњић Град“, број: 6/05 и 4/08) и
члана 7. Пословника Скупштине општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 8/05 и 5/08), а након
размат рања Извјешт аја Мндатноимунитетске комисије, Скупштина општине
Мркоњић Град, на 9. сједници одржаној дана
04.09. 2009. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ
о верификацији мандата изабраног
одборника
I
Верификује се мандат изабраног
одборника Милановић Милоша у Скупштину
општине Мркоњић Град, који му је додијељен
као кандидату на листи Српске радикалне
странке Републике Српске.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-84/09.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

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

На основу чланова 55. и 67. Закона о
уређењу простора („Службени гласник РС“,
број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/05,
4/08), Скупштина општине Мркоњић Град, на
сједници одржаној дана 04.09.2009. године ,
доноси
ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић
Град на локацији улице
Стевана Синђелића
Члан 1.
Приступа се измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 1/88) на локацији почетка улице
Стевана Синђелића ради дефинисања
намјене предметног простора.
Члан 2.
Простор који ће се обухватити планом
је про стор између зелене пијаце и
Православне цркве, улице Симе Шолаје до
пословног објекта „Младост“ а.д. даље иде до
објеката Арсенић Тоде и Арсенић Вељка и
излази на улицу Стевана Синђелића и зелене
пијаце.
П р е д м е т н и п р о с т о р о бу х в ат а
површину око 6.000 м².
Простор који ће се обухватити планом
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приказан је на карти која је саставни
дио ове Одлуке.
Члан 3.
Носилац припреме измјене Плана је
Одјељење за просторно планирање и
комуналне послове општине Мркоњић Град.
Носилац израде измјене плана је
предузеће, односно друго правно лице које је
у складу са Законом регистровано за израду
ове врсте планова и којем општина повјери
израду.

На основу чланова 55. и 67. Закона о
уређењу простора („Службени гласник РС“,
број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/05,
4/08), Скупштина општине Мркоњић Град, на
сједници одржаној дана 04.09.2009. године,
доноси

Члан 4.
Преднацрт плана припремиће се у
року од 20 дана од закључивања уговора о
изради плана и испуњавања услова који
уговором буду одређени.
Нацрт плана ставиће се на јавни увид и
стручну расправу у трајању од 30 дана у
просторијама Одјељења за просторно
планирање и комуналне послове Општине
Мркоњић Град.
Приједлог плана утврдиће носилац
припреме Плана у року од 30 дана по
завршетку јавног увида и стручне расправе.
Уз приједлог носилац припреме ће
поднијети Скупштини општине и приједлог
Одлуке о доношењу Плана са потпуним
образложењем.
Члан 5.
Средства за израду плана
обезбиједиће Општина Мркоњић Град.
Члан 6.
До ступања Плана на снагу, простор из
члана 2. ове Одлуке сматра се резервисаном
површином, у смислу одредбе члана 9. Закона
о уређењу простора.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана по
објављивању у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.

Број 02-022-85/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић
Град на локалитету Дома здравља
„Др Јован Рашковић“
Члан 1.
Приступа се измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 1/88) на локацији код Дома
здравља „Др Јован Рашковић“ ради
дефинисања намјене предметног простора.
Члан 2.
Простор који ће се обухватити планом
обухвата простор између улице Др Јована
Рашковића и улице Јована Цвијића.
П р е д м е т н и п р о с т о р о бу х в ат а
површину око 5.900 м²
Простор који ће се обухватити планом
приказан је на карти која је саставни дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Носилац припреме измјене Плана је
Одјељење за просторно планирање и
комуналне послове општине Мркоњић Град.
Носилац израде измјене плана је
предузеће, односно друго правно лице које је
у складу са Законом регистровано за израду
ове врсте планова и којем општина повјери
израду.
Члан 4.
Преднацрт плана припремиће се у
року од 20 дана од закључивања уговора о
изради плана и испуњавања услова који
уговором буду одређени.
Нацрт плана ставиће се на јавни увид и
стручну расправу у трајању од 30 дана у
просторијама Одјељења за просторно
планирање и комуналне послове Општине

04.09.2009.
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Мркоњић Град.
Приједлог плана утврдиће носилац
припреме Плана у року од 30 дана по
завршетку јавног увида и стручне расправе.
Уз приједлог носилац припреме ће
поднијети Скупштини општине и приједлог
Одлуке о доношењу Плана са потпуним
образложењем.
Члан 5.
Средства за израду плана
обезбиједиће Општина Мркоњић Град.
Члан 6.
До ступања Плана на снагу , простор
из члана 2. ове Одлуке смат ра с е
резервисаном површином, у смислу одредбе
члана 9. Закона о уређењу простора.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана по
објављивању у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.

Број 02-022-86/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу чланова 55. и 67. Закона о
уређењу простора („Службени гласник РС“,
број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/05,
4/08), Скупштина општине Мркоњић Град, на
сједници одржаној дана 04.09. 2009. године,
доноси
ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић
Град на локалитету улице Бораца
српских
Члан 1.
Приступа се измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић Град

(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 1/88) уз улицу Бораца српских
поред објекта МУП ЦЈБ општина Мркоњић
Град ради дефинисања намјене предметног
простора.
Члан 2.
П р е д м е т н и п р о с т о р о бу х в ат а
површину око 1 ha.
Простор који ће се обухватити планом
приказан је на карти која је саставни дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Носилац припреме измјене Плана је
Одјељење за просторно планирање и
комуналне послове општине Мркоњић Град.
Носилац израде измјене плана је
предузеће, односно друго правно лице које је
у складу са Законом регистровано за израду
ове врсте планова и којем општина повјери
израду.
Члан 4.
Преднацрт плана припремиће се у
року од 20 дана од закључивања уговора о
изради плана и испуњавања услова који
уговором буду одређени.
Нацрт плана ставиће се на јавни увид и
стручну расправу у трајању од 30 дана у
просторијама Одјељења за просторно
планирање и комуналне послове Општине
Мркоњић Град.
Приједлог плана утврдиће носилац
припреме Плана у року од 30 дана по
завршетку јавног увида и стручне расправе.
Уз приједлог носилац припреме ће
поднијети Скупштини општине и приједлог
Одлуке о доношењу Плана са потпуним
образложењем.
Члан 5.
Средства за израду плана
обезбиједиће Општина Мркоњић Град.
Члан 6.
До ступања Плана на снагу , простор
из члана 2. ове Одлуке смат ра с е
резервисаном површином, у смислу одредбе
члана 9. Закона о уређењу простора.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана по
објављивању у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.

у складу са Законом регистровано за израду
ове врсте планова и којем општина повјери
израду.

Број 02-022-87/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 55. и 67. Закона о
уређењу простора („Службени гласник РС“,
број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 36.
Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“, број: 6/05,
4/08), Скупштина општине Мркоњић Град, на
9.сједници одржаној дана 04.09.2009. године ,
доноси
ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић
Град на локацији „Петља“
Члан 1.
Приступа се измјени дијела
Регулационог плана центра Мркоњић Град
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 1/88) на локацији „Петља“ ради
дефинисања намјене предметног простора.
Члан 2.
Простор који ће се обухватити планом
је простор између бензинске пумпе,
транзитног пута и потока Црљенац.
П р е д м е т н и п р о с т о р о бу х в ат а
површину око 1 ha.
Простор који ће се обухватити планом
приказан је на карти која је саставни дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Носилац припреме измјене Плана је
Одјељење за просторно планирање и
комуналне послове општине Мркоњић Град.
Носилац израде измјене плана је
предузеће, односно друго правно лице које је

Члан 4.
Преднацрт плана припремиће се у
року од 20 дана од закључивања уговора о
изради плана и испуњавања услова који
уговором буду одређени.
Нацрт плана ставиће се на јавни увид и
стручну расправу у трајању од 30 дана у
просторијама Одјељења за просторно
планирање и комуналне послове Општине
Мркоњић Град.
Приједлог плана утврдиће носилац
припреме Плана у року од 30 дана по
завршетку јавног увида и стручне расправе.
Уз приједлог носилац припреме ће
поднијети Скупштини општине и приједлог
Одлуке о доношењу Плана са потпуним
образложењем.
Члан 5.
Средства за израду плана
обезбиједиће Општина Мркоњић Град.
Члан 6.
До ступања Плана на снагу, простор из
члана 2. ове Одлуке сматра се резервисаном
површином, у смислу одредбе члана 9. Закона
о уређењу простора.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана по
објављивању у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.
Број 02-022-88/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 15. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06), члана 4.
Правилника о поступку јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник Републике
Српске“, број: 14/07) и члана 36. Статута
Општине Мркоњић Град („Службени гласник
Општине Мркоњић Град“, број:6/05),
Скупштина општине Мркоњић Град на 9.

04.09.2009.

сједници одржаној дана 04.09.2009. године,
д о н и ј е л а ј е:
ОДЛУКУ
продаје неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан
овом Одлуком спровешће се лицитацијом
п р од а ј а н е и з г р а ђ е н о г г р а ђ е в и н с ко г
земљишта у државној својини уписане у
катастарској општини Мркоњић Град 2 у
листу непокретности број 1170 и то
парцеле број:
- 1426/1
површине од 7278 м2,
"ЛУКЕ" ливада 2;
- 1424/16 површине од 784 м2,
"ЛУКЕ" њива 2
- 1424/17 површине од 606 м2,
"ЛУКЕ" њива 2
- 1424/18 површине од 600 м2,
"ЛУКЕ" њива 2
- 1424/19 површине од 690 м2,
"ЛУКЕ" њива 2
- 1424/20 површине од 551 м2,
"ЛУКЕ" њива 2
- 1424/21 површине од 546 м2,
"ЛУКЕ" њива 2
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског
земљишта из члана 1. ове Одлуке износи 15
КМ (словима: петнаест КМ)
по 1 м2
грађевинског земљишта.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације
учесник је дужан уплатити износ од 10% од
продајне цијене на жиро-рачун продавца
број: 562099 0000 344 165.
Члан 4.
Продајну цијену наведеног земљишта
учесник лицитације са којим ће се закључити
уговор, обавезан је уплатити у року од 8 дана
након закљученог поступка лицитације, а
предаја земљишта у посјед купцу извршиће
се у року од 8 дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник о
примопредаји.
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Члан 5.
Поступак лицитације грађевинског
з е м љ и ш т а с п р о в е ш ћ е Ком и с и ј а з а
лицитацију у саставу:
1. Милена Попадић, предсједник
2. Боро Лекић, члан
3. Милена Марчета, члан
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-89/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 5. став 2, 14 и 27.
Закона о промету непокретности ("Службени
лист СР БиХ"бр. 38/78, 4/89, 29/90, 22/91 и
"Сл.гласник Републике Српске",број: 29/94 ),
члана 15. и 16. Закона о грађевинском
земљишту ("Сл.гласник Републике Српске",
број 112/06 ) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град ("Сл.гласник општине
Мркоњић Град", број: 6/05 ), у предмету
комплетирања грађевинске парцеле, по
захтјеву Стојановић Миле Душана из Котора
бб, Мркоњић Град, Скупштина општине
Мркоњић Град, на сједници одржаној дана
04.09. 2009. године д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање
Уговора о продаји непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини
Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање
Уговора о продаји непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини са Стојановић Миле
Душаном из Котора бб, Мркоњић Град,
означеног као парцела број 1140-2, звана
"Рибићка" пашњак (3) површине од 439 м2
уписана у л.н. 218, и ЗКУ. 217, к.о. Бјелајце, уз
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накнаду по тржишној цијени и то 0,70 КМ по
1м2 а у сврху комплетрања грађевинске
парцеле.
Члан 2.
Уговором из тачке 1. ове Одлуке
регулисаће се сви међусобни односи између
општине Мркоњић Град и Стојановић Миле
Душана из Котора бб, Мркоњић Град.
Све трошкове који настану по основу
продаје некретнина непосредном погодбом
из члана 1. ове Одлуке сноси подносиоц
захтјева.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине
Мркоњић Град да у име општине Мркоњић
Град закључи уговор из тачке 1. ове Одлуке са
Стојановић Миле Душаном из Котора бб,
Мркоњић Град.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Мркоњић Град.

осјемењавање крава и јуница (плоткиња) и
од а б и р а њ е ( л и ц е н ц и р а њ е ) м у ш к и х
приплодних грла (приплодњака).
Члан 2.
Изрази употребљени у овој Одлуци
имају сљедећа значења и то:
1. „Лиценцирање“ је узгојна мјера
одабира и оцјене приплодњака за
природни припуст.
2. „Родовник“ је потврда о поријеклу
и п р о и з в од н и м о с о б и н а м а
(педигре) матичних животиња.
3. „Узгојни регистар“ је регистар
који води Агенција за узгој и
с е л е к ц и ј у у с т о ч а р с т ву и
уд р у ж е њ е у з г а ј и в ач а о
животињама из програма

Број 02-022-90/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

укрштања и одабираних
животиња из популације, а да би се
оне могле идентификовати, те да

На основу члана 16. и 19. Закона о
сточарству („Службени гласник Републике
Српске“, број: 34/06),
члана 3. и 7.
Правилника о начину рада комисије за
лиценцирање приплодњака („Сл. гласник
РС“, број 64/08), члана 22. Закона о локалној
самоуправи („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 и
4/08) Скупштина општине Мркоњић Град на
9. сједници одржаној дана 04.09.2009. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о вјештачком осјемењавању
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу унапређења
сточарства, прописује се обавезно вјештачко

би се могло доказати поријекло.
Члан 3.
Осјемењавање стоке је зоотехничка и
здравствене мјера, која се врши вјештачким
осјемењавањем и природним припустом –
парењем.
Вјештачко о сјемењавање могу
обављати лица која испуњавају услова за ту
дјелатност, као и узгајивачи искључиво на
властитом стаду, ако су оспособљени и
располажу прописном опремом и прибором
за ту дјелатност.
Ако у Републици Српској нема
довољно квалитетних приплодњака неке расе
за природни припуст се могу користити и
одабрана (лиценцирана) грла у типу расе.
У природном припусту могу се
користити квалитетни приплодњаци који
потичу од натпросјечно квалитетних
родитеља и задовољавају услове за оцјену
спољашњости грла и реподукцијског стања.

04.09.2009.

Члан 4.
Приплодњаци намјењени природном
припусту могу се користити само на
властитом стаду. Изузетно се могу користит
на већем броју стада, ако је обухватност
вјештачког осјемењавања на неком узгојном
подручју недовољна да осигура успјешно
осјемењавање или ако на узгојном подручју
нема квалитетних приплодњака неке расе.
Члан 5.
Лиценцирање приплодњака обавља се
према указаној потреби.
Оцјена раније одабраних грла обавља
се једном годишње.
Члан 6.
Лиценцирање приплодњака обавља
комисија коју именује министар а састављена
је од два представника Агенције за узгој и
селекцију у сточарству, те по једног
предстаника овлаштене ветеринарске
установе, општинског органа надлежног за
сточарство и узгајивача. Раду комисије
предсједава представник Агенције за узгој и
селекцију у сточарству. Комисија је дужна да
води записник о обављеном лиценцирању.
Члан 7.
И з а б р а н и п р и п л о д њ а к н а ко н
лиценцирања уписује се у Узгојни регистар,
који води Агенција за узгој и селекцију у
сточарству.
Орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове сточарства издаје
рјешење о избору приплодног грла за
природни припуст.
Ако комисија утврди да оцјењени
приплодњак не задовољава услове за
природни припуст, предложиће органу
локалне самоуправе надлежном за послове
сточарства да донесе рјешење о његовом
излучењу из коришћења из стада. Узгајивач је
дужан у року од 30 дана од дана пријема
рјешења излучити грло из стада или
обезбедити његову кастрацију од стране
надлежне ветеринарске службе.
Члан 8.
Лица која обављају вјештачко
осјемењавање и држаоци приплодњака у
природном припусту дужни су водити
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евиденцију о осјемењавању и природном
припусту, те власнику плоткиња издати
потврду.
Члан 9.
Трошкове лиценцирања, односно
оцјене грла сноси узгајивач приплодњака.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши ветеринарска и пољопривредна
инспекција.
Члан 11.
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:
- користи приплодњаке који су
излучени из приплода,
- не изврши обиљежавање квалитетноприплодних грла и упис у централни
регистар мушких матичних грла,
- обавља вјештачко осјемењавање
супротно одредбама члана 3. став 2.
ове Одлуке.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о спровођењу
вјештачког осјемењавања крава и јуница и о
од а б и р а њ у ( л и ц е н ц и р а њ у ) м у ш к и х
приплодних грла на подручју општине
Мркоњић Град ( „Сл. гласник општине
Мркоњић Град“, број: 3/84)
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Мркоњић Град".

Број 02-022-91/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о
министрским, 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), уз претходно
проведену процедуру јавног конкурса, а на
приједлог Комисије за избор и именовање,
Скупштина општине Мркоњић Град на 9.
сједници одржаној дана 04.09. 2009. године, д
о н и ј е л а ј е:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за
социјални рад Мркоњић Град

1. Слободанка Кљајић, дипл. ецц. из
Мркоњић Града именује се за
директора Центра за социјални рад
Мркоњић Град на мандатни
период од четири године.
1. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број 02-022-94/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 12. Закона о
министрским, 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), уз претходно
проведену процедуру јавног конкурса, а на
приједлог Комисије за избор и именовање,
Скупштина општине Мркоњић Град на 9.
сједници одржаној дана 04.09.2009. године,
д о н и ј е л а ј е:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈУ „Народна
библиотека“ Мркоњић Град
1. Б и љ а н а Ћ е л и ћ , д и п л .
компаративиста и библиотекар из
Мркоњић Града именује се за
директора ЈУ „Народна
библиотека“ Мркоњић Град на
мандатни период од четири
године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, биће објављено у
„Службеном гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број 02-022-95/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу члана 12. Закона о
министрским, 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), уз претходно
проведену процедуру јавног конкурса, а на
приједлог Комисије за избор и именовање,
Скупштина општине Мркоњић Град на
9.сједници одржаној дана 04.09.2009. године,
д о н и ј е л а ј е:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈУ Културни
центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град
1

Слободан Ћоћкало, дипл. инг.
шумарства из Мркоњић Града
именује се за директора ЈУ
Културни центар „Петар Кочић“
Мркоњић Град на мандатни
период од четири године.

04.09.2009.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-93/2009.
Дана, 04.09.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дивна Аничић, с.р.

На основу 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 општине Мркоњић
Град», број: 6/05 и 4/08), Начелник општине
Мркоњић Град, дана 25.08.2009. године,
донио је

1. Из буџета општине Мркоњић Град,
потрошачка јединица 00670122, позиција
буџетске резерве - 614811 одобрава се
исплата средстава за штампање и промоцију
књиге „Окупација Општине Мркоњић Град
септембар 1995. – фебруар 1996.године“,
у износу од 2.510,83КМ.
2. Исплата одобрених средстава извршиће
се на основу рачуна број: 05/2-681/09, на
жиро рачун добаљача број 552000-0000005107 код Hypo Alpe- Adria- Bank.
3.
За извршење овог закључка задужује
се Начелник одјељења за привреду и
финансије.

Број 01-434-155/09.
Дана, 01.09.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Статут ЈУ
Дјечији вртић «Миља Ђукановић» Мркоњић
Град, број:110/09, који је донио Управни
одбор ЈУ Дјечији вртић «Миља Ђукановић»
Мркоњић Град, дана 18.08.2009. године.
2. Саставни дио овог рјешења чини
Статут ЈУ Дјечији вртић «Миља Ђукановић»
Мркоњић Град, број: 110/09, од 18.08.2009.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
гласнику општине Мркоњић Град».

Број 01-022-82/09.
Дана, 25.08.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, 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
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град» број: 6/05 и 4/08) Начелник општине
доноси:
ЗАКЉУЧАК
o одобравању исплате средстава

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 6/05 и 4/05) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о одобрењу исплате средстава
1. Са буџетске резерве-потрошачка
јединица 00670122, позиција –
614811, одобрава се исплата средстава
у изнсоу 2.000,00 КМ, Галић Пери из
Мркоњић Града у сврху санирања
материјалне штете узроковане
пожаром на пољопривредном објекту
у селу Бјелајце.
2. И с п л ат а од о б р е н и х с р ед с т а ва
извршиће се на текући рачун
корисника број: 206070006591 код
НЛБ Развојне банке.
3. За извршење овог закључка задужује
се начелник Одјељења за привреду и
финансије.

Број 01-532-72/09.
Дана, 10.08.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија, с.р.

