
 
          Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А            
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД                              
Број: 02-013-1/14 
Дана, 21.02.2014. године  
    
 
 На основу члана 40. став 3. Статута општине Мркоњић Град – пречишћен текст 
(«Службени гласник општине Мркоњић Град», број: 5/10 и 4/12) и члана 21. Пословника 
Скупштине општине Мркоњић Град - пречишћен текст („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 3/10 и 9/12), 
 
 

с  а  з  и  в  а  м 
 

14. сједницу Скупштине општине Мркоњић Град, која ће се одржати дана 
28.02.2014. године (петак) у сали Скупштине општине Мркоњић Град са почетком у 10,00 
часова. 

За ову сједницу предлажем сљедећи 
 

                                                              Д н е в н и    р е д: 
 

1. Усвајање Извода из записника са 13. сједнице Скупштине општине Мркоњић 
Град; 

2. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана за потребе мале 
привреде у насељу Подоругла у Мркоњић Граду; 

3. Приједлог Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене површине у 
2013. години; 

4. Приједлог Одлуке о приступању изради Плана парцелације у насељеном мјесту 
Бјелајце општина Мркоњић Град; 

5. Приједлог Одлуке о условима уступања локација у пословној зони „Подбрдо“; 
6. Приједлог Одлуке о отпису потраживања; 
7. Приједлог Одлуке о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних 

накнада у 2014. години; 
8. Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и  расписивању Јавног конкурса за 

именовање чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град; 
9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о општинским административним таксама; 

          10. Приједлог Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Мркоњић Град; 
          11. Приједлог Oдлуке о утврђивању критеријума за именовање предсједника и 
чланова Одбора за жалбе општине Мркоњић Град; 
          12. Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за рад предсједника и чланова 
Одбора за жалбе општине Мркоњић Град; 
          13. Приједлог Одлуке о одобравању новчаних средстава у сврху учешћа у 
трошковима лијечења; 
          14. Приједлог Одлуке о одобравању продаје путничког возила; 
          15. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о давању на коришћење пословног простора 
за рад клубова одбораника; 



 
16. Приједлог Одлуке о утврђивању Листе стручњака за именовање Комисије за 

спровођење Конкурса за избор службеника у Јединици локалне самоуправе; 
17. Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину; 
18. Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине 

Мроњић Град за 2014. годину; 
19. Програм кориштења средстава са РПН - кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије у 2014. години; 
20. Програма утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената 

на подручју општине Мркоњић Град у 2014. години; 
21. Извјештај о раду инспекцијских органа за период од 01.01. до 31.12.2013. 

године; 
а) тржишне инспекције, 
б) ветеринарске инспекције, 
г) урбанистичко-грађевинске инспекције, 
д) саобраћајне инспекције 
22. Информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за 2013. 

годину; 
23. Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна  водних 

накнада у 2013. години; 
24. Јавни конкурс за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине 

Мркоњић Град; 
25. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном конкурсу; 
26. Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора ЈУ Дјечији 

вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град; 
27. Рјешење о именовању комисије за провјеру бонитета и вриједности понуда за 

уступање локација у ПЗ „Подбрдо“; 
28. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене дјелетности; 
29. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности. 
 
 

НАПОМЕНА: Материјали под тачкама 2. и 29. дневног реда биће Вам накнадно 
достављени. 

 
                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

                     Миленко Милекић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 


