
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А
ОПШТИНА  МРКОЊИЋ ГРАД

ПРОГРАМ   РАДА
Скупштине општине Мркоњић Град за 2015. годину

ОБРАЂИВАЧ:                                                                    ПРЕДЛАГАЧ:
Служба заједничких послова Скупштине Колегијум Скупштине
и начелника општине



На основу члана 40. Статута oпштине Мркоњић Град  (“Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 5/14) и члана 116. Пословника Скупштине општине
Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 3/10 и 9/12),
Скупштина општине Мркоњић Град, на 22. сједници одржаној дана 09.12.2014. године,
донијела је

ПРОГРАМ   РАДА
Скупштине општине Мркоњић Град за 2015. годину

I УВОД

Програмом  рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2015. годину утврђује
се садржај послова и задатака Скупштине општине, начин и рокови њиховог
извршавања као и носиоци тих активности.

Програм рада Скупштине општине за 2015. годину садржи активности
Скупштине које произилазе из Устава, закона, Статута општине и других прописа,
утврђене политике, економског развоја и усвојене Стратегије општине, као и друге
послове и задатке у рјешавању питања од интереса за грађане.

Скупштина општине у 2015. години ће своје активности усмјерити у
извршавања овог Програма који обухвата најактуелнија питања друштвено економског
развоја која су од интереса за грађане, предузећа, установе и друге облике
организовања живота и рада у општини Мркоњић Град.

Поред питања садржаних у овом Програму Скупштина ће, у складу са својим
надлежностима и према указаној потреби, на приједлог овлаштених предлагача,
размотрити и друга питања која нису предвиђена овим Програмом, а за која током
године покрену иницијативу надлежни органи у складу са Законом, Статутом општине
и Пословником Скупштине општине.

II ПОСЕБНИ И КОНКРЕТНИ ЗАДАЦИ

I КВАРТАЛ (јануар-март)

ТЕМАТСКИ ДИО

1. Програм  одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2015. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града и управљање имовином,
ПРЕДЛЕГАЧ: Начелник општине.

2. Програм заједничке комуналне потрошње на подручју општине Мркоњић
Град за 2015. годину.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

3.   Програм спортских активности на подручју општине Мркоњић Град за 2015.
годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.



4. Програм културних активности на подручју општине Мркоњић Град за 2015.
годину са финансијским планом.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

5. Извјештај о раду Начелника општине  и Општинске управе за 2014. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине и Општинска управа,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

6. Извјештај о рјешавању управних предмета у Општинској управи за 2014.
годину

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

7. Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за 2014. годину.

ОБРАЧИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Општински инспектори.

8. Информација о раду Општинске борачке организације Мркоњић Град за 2014.
годину.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска борачка организација Мркоњић
Град.

9. Информација о раду Општинске организацје породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила општине Мркоњић Град за 2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.

10. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста општине Мркоњић
Град за 2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Црвени крст Мркоњић Град,

11.Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2014. годину и
доношење одлуке о усвајању завршног рачуна.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

12.Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција у 2014. години.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

13. Информација о стању у области културе и информисања на подручју
општине Мркоњић Град у 2014. години.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

14. Информација о стању у области спорта са финансијским извјештајем
спортских клубова на подручју општине Мркоњић Град у 2014. години.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛГАЧ: Начелник општине.

15. Информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за
2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ МУП – Станица јавне безбједности Мркоњић
Град.

16. Информација о раду Пореске управе – Подручна јединица Мркоњић Град за



2014. годину.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Пореска управа – Подручна јединица Мркоњић

Град.

17. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне
послове – Подручна јединица Мркоњић Град за 2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: РУГИПП-ПЈ Мркоњић Град.

18.  Инфомација о раду Правобаранилаштва Републике Српске – сједиште
замјеника Бања Лука за 2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: ПРС Бања Лука.

19. Информација о раду Основног суда Мркоњић Град за 2014. годину.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основни суд Мркоњић Град.

20. Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2015.
години.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

21. Извјештај о реализцији Програма привредног развоја општине Мркоњић
Град за 2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

22. Извјештај о раду Скупштине општине и радних тијела Скупштине за 2014.
годину.

ОБРАЂИВАЧ: Скупштинска служба Скупштине општине,
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине.

23. Програм кориштења средстава са Рачуна посебних намјена- кориштење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2015. години.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

24. Програм утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних
сортимената на подручју општине Мркоњић Град за 2015. годину.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

25. Информација о утрошку новчаних  средстава са посебног рачуна водних
накнада за  2014. години.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

26. Извјештај о стању становништва на подручју општине Мркоњић Град према
посљедњем попису.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

27. Стратегија пронаталитетне политике општине Мркоњић Град.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.



НОРМАТИВНИ ДИО

1. Приједлог Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене
површине у 2014. години.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

2. Приједлог Одлуке о усвајању Просторног плана подручја посебне намјене
туристичко-рекреационог центра „Балкана“ Мркоњић Град.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

3. Приједлог Одлуке о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних
накнада у 2015. години.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

II КВАРТАЛ (април-јуни)

ТЕМАТСКИ ДИО

1. Информација о здравственој заштити животиња на подручју општине
Мркоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  општине.

2.   Извјештај о остваривању  права  у области борачко-инвалидске заштите.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

3   Информација о  стању у области запошљавања у предузећима и установама
на  подручју Општине Мркоњић Град у 2014. години.

ОБРАЂИВАЧИ: Завод за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град и
Одјељење за привреду и финансије,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

4.   Информација о друштвеном положају младих на подручју општине
Мркоњић   Град.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

5.  Информација о  стању у области ловства на подручју општине Мркоњић
Град.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Ловачко друштво „Лисина“ Мркоњић Град,

6. Информација о стању у области риболова на подручју општине Мркоњић
Град.

ОБРАЧИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Удружење спортских риболоваца Мркоњић
Град.

7.   Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град за
2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“
Мркоњић Град.



8. Информација о здравственом осигурању становништва на подручју општине,
Мркоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Фонд здравственог осигурања- ПЈ Мркоњић
Град.

9. Извјештај о раду Центра за социјални рад у 2014. години,

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Центар за социјални рад.

10.    Информација о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета на
подручју општине Мркоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

11.   Информација о резултатима пословања предузећа и установа за 2014. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

12.   Извјештај о раду Комуналног предузећа „Парк“ АД Мркоњић Град за 2014.
годину.

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: КП „Парк“ АД Мркоњић Град.

13. Извјештај о раду  ЈУ  Културно спортски центар „Петар Кочић“ Мркоњић
Град, за 2014. Годину.

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Културни центар  „Петар Кочић“ Мркоњић
Град.

14.   Извјештај о раду ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град за 2014. годину.
ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град.

15.  Извјештај о раду Ватрогасног друштва Мркоњић Град за 2014. годину.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Ватрогасно друштво Мркоњић Град.

16. Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2014. годину и
доношење одлука о усвајању завршног рачуна.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

17. Стратегија безбједности друмског саобраћаја.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града и управљање имовином,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

18. Информација о активностима удружења грађана на подручју општине
Мекоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

19. Извјештај о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних
сортимената на подручју општине Мркоњић Град за 2014. годину.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

20. Годишњи извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Мркоњић
Град за 2014-2024, годину.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.



21. Информација о активностима на заштити културно-историјског и природног
насљеђа општине Мркоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и Културни центар „Петар Кочић“
Мркоњић Град,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

НОРМАТИВНИ ДИО

1. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана за
локалитет „Бркића башта“ Мркоњић Град.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

2. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана за
локалитет „Збориште- Грабеж“ Мркоњић Град.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

3. Приједлог Пословника о раду Скупштине општине.
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине,
ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине.

III КВАРТАЛ (јули-септембар)
ТЕМАТСКИ ДИО

1. Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за период I-VI 2015.
године.

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Општински инспектори.

2. Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град у периоду I-VI 2015.
године.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

3.  Информација о стању јавне безбједности у периоду I-VI 2015. године на
подручју општине Мркоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Станица јавне безбједности Мркоњић Град.

4.   Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  РЈ Електродистрибуција Мркоњић  Град.

5.   Информација о експлоатацији природних ресурса на подручју Општине
Мркоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

6. Програм безбједности друмског саобраћаја на подручју општине Мркоњић
Град.

ОБРАЧИВАЧ: Одјељење за изградњу гада и управљање имовином,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

7. Информација о раду и материјалном стању Удружења пензионера општине
Мркоњић Град.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Удружење пензионера општине Мркоњић
Град.



НОРМАТИВНИ ДИО

1. Одлука о стипендирању студената првог циклуса на високошколским
установама у школској 2015/2016. години.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

IV КВАРТАЛ (октобар-децембар)

ТЕМАТСКИ ДИО

1.  Програм капиталних инвестиција на подручју општине Мркоњић Град за
период 2016-2020. година.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

2. Програм рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2016. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Служба заједничких послова Скупштине и начелника,
ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник Скупштине.

3.   Извјештај о раду Јавне установе Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град за 2014/2015. годину.

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град.

4.   Информација о раду основних  школа на подручју општине Мркоњић Град у
школској 2014/2015. години.

ОБРАЂИВАЧ: Основне  школе и Одјељење за општу управу.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

5. Информација о раду ЈУ Гимназија Мркоњић Град у школској 2014/2015.
години и упис ученика у 2015/2016. години.

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ:  ЈУ Гимназија Мркоњић Град.

6. Информација о раду Машинске школе Мркоњић Град у школској 2014/2015.
години и упис ученика у 2015/2016. години.

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Машинска школа Мркоњић Град.

7. Стратегија развоја локалних путева и улица на подручју општине Мркоњић
Град.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за изградњу града и управљање имовином,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

8. Програм коришћења средстава од накнада за реализацију посебних мјера за
заштиту од пожара.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

9. Програм утрошка средстава остварених од накнада по основу коришћења
минералних сировина.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.



10. Информација о  стању у области запошљавања у предузећима и установама
на  подручју Општине Мркоњић Град за период од I до VI 2015. године.

ОБРАЂИВАЧИ: Завод за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град и
Одјељење за привреду и финансије,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

НОРМАТИВНИ ДИО

1. Приједлог Одлуке о буџету општине Мркоњић Град за 2016. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ. Начелник општине.

2. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2016.
годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине.

3. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе опорезивања непокретности на
територији општине Мркоњић Град за 2016. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине.

4. Приједлог Одлуке о усвајању Студије валоризације културно-историјског
насљеђа општине Мркоњић Град.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

5. Приједлог Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање
локалних путева и улица на подручју општине Мркоњић Град.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

6. Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица на подручју
општине Мркоњић Град.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

7. Приједлог Одлука о додјели награда и признања.
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине,
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за награде и признања Скупштине општине.

III МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА

1. Стручни обрађивачи и предлагачи материјала одређени овим Програмом,
дужни су:

- да материјали буду стручно обрађени у складу са Законом и другим општим
актима, а у складу са Методологијом усвојеном од стране Колегија Скупштине
општине, писани језички и граматички јасним ријечима, уз појашњење свих
стручних израза,

- да материјале претходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу,
- да у материјалима износе објективно стање и чињенице са јасним и конкретним

приједлозима мјера и закључака,



- да најкасније 8 (осам) дана прије одржавања сједнице Скупштине доставе
материјал Стручној служби Скупштине општине ради благовремене доставе и
дистрибуције материјала за засједање Скупштине општине,

- да радна тијела Скупштине општине  прије разматрања на сједници
Скупштине, размотре свако питање садржано у овом Програму, а које спада у
њихов дјелокруг рада одређен Пословником Скупштине општине и своје
приједлоге и мишљења доставити Скупштини општине.

2. Овај Програм ће се доставити свим носиоцима активности и задатака као и свим
другим субјектима заинтересованим за његово провођење и реализацију.

3. О извршењу овог Програма стараће се предсједник Скупштине општине
Мркоњић           Град.

IV Овај Програм ће бити објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.

Број: 02-022-109/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 09.12.2014. године Миленко Милекић,с.р.



О б р а з л о ж е њ е

за доношење Програма рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2015. годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Програма рада Скупштине општине садржан је у
одредби члана 37. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), којим је прописано да се начин рада
Скупштине уређује Пословником Скупштине.

Такође, чланом 51. Статута oпштине Мркоњић Град („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број. 5/14) регулисано је да се Пословником Скупштине
општине регулише, поред осталог, и доношење Програма рада Скупштине.

Сходно наведеним законским и статутарним одредбама члановима 116. и 117.
Пословника Скупштине општине Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 3/10 и 9/12), регулисано је да Скупштина доноси Програм рада за
календарску годину, по правилу, до почетка године.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Програмом рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2015. годину
предвиђено је разматрање одређених програма, извјештаја, информација, одлука као
општих аката на такав начин да је за свако тромјесечје предвиђено разматрање и
усвајање конкретних материјала из разних области.

Служба је упутила захтјев за доставу приједлога и мишљења која треба
уврстити у Програм рада Скупштине општине за 2015. годину свим одборницима
Скупштине општине, радним тијелима Скупштине општине, начелнику општине,
начелницима одјељења општинске управе, политичким странкама заступљеним у
Скупштини, локалним средствима информисања и удружењима грађана. Своје
приједлоге и сугестије за израду Програма доставили су: начелник општине, начелници
одјељења општинске управе, Удружење грађана „Клуб умјетничких душа“, Дом
здравља „Др Јован Рашковић“, Удружење жена „Наша жена“ Подрашница, Удружење
пензионера и Радмило Радовановић, члан Одбора за културу, образовање и
информисање.

Колегиј Скупштине општине на 5. сједници одржаној дана 27.11.2014. године
размотрио је све дате приједлоге и у Програм рада уврстио приједлоге одлука,
информација и извјештаја које Скупштина треба да разматра. Члан Колегија Жељко
Ђукановић је предложио да Скупштина разматра Извјештај о стању становништва на
подручју општине Мркоњић Град према последњем попису,  а предсједник Миленко
Милекић да се у Програму рада планира разматрање Информације о активностима на
заштити културно-историјског и природног насљеђа општине Мркоњић Град.

Колегиј Скупштине је једногласно утврдио Програм рада Скупштине за 2015.
годину и закључио да се исти достави Скупштини као приједлог на усвајање.

ПРИЈЕДЛОГ

Предлажемо да Скупштина  размотри и усвоји  Програма рада Скупштине
општине Мркоњић Град за 2015. годину.

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић


