
Број:	1/21,	26.02.2021.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

На	основу	члана	31.,	39.,	и	41.	Закона	
о	 буџетском	 систему	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	121/12,	52/14,	103/15,	15/16),	члана	
39. 	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 :	 97/16,	 36/19),	 члана	 36.	 Статута	
општине	Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	Мркоњић	
Град 	 на 	 2.	 сједници , 	 одржаној 	 дана	
26.02.2021.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихатању	Нацрта	Одлуке	о	
извршењу	Буџета	општине	

Мркоњић	Град	за	2021.	годину	

1.	 Прихвата	се	Нацрт	Одлуке	о	изврш-
ењу	 Буџета	 општине	Мркоњић	
Град	 за	 2021.	 годину,	 у	 износу	 од	
12.227.000,00	КМ.

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	„Служ-
беном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	9/21.																											ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 :	 97/16,	 36/19,	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	

На 	 основу 	 члана 	 31.	 Закона 	 о	
буџетском	 систему	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	121/12,	52/14,	103/15,	15/16),	члана	
39. 	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 :	 97/16,	 36/19),	 члана	 36.	 Статута	
општине	Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	Мркоњић	
Град 	 на 	 2.	 сједници , 	 одржаној 	 дана	
26.02.2021.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихатању	Нацрта	Одлуке	о	
усвајању	Буџета	општине	

Мркоњић	Град	за	2021.	годину	

1.	 Прихвата	 се	Нацрт	Одлуке	о	 усва-
јању	 Буџета	 општине	Мркоњић	
Град	за	2021.	годину.

2.	 Задужује	се	Одјељење	за	привреду	
и	 финансије	 Општинске	 управе	
општине	Мркоњић	Град	да	проведе	
јавну	 расправу	 на	 Нацрт	 буџета	
општине	Мркоњић	 Град	 за	 2021.	
годину.

3.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	„Служ-
беном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	8/21.																											ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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дјелатност	 (подразумијевају	 објекте	 за	
производњу	 и	 објекте	 за	 складиштење	
сировина,	 полупр-оизвода	 и	 готових	
производа,	 уколико	 чине	 заокружену	
произ-водну	цјелину),	 	у	висини	од	0,10%	
о д 	 п р о ц и ј е њ е н е 	 в р и ј е д н о с т и	
непокретности.

Члан	2.
	 	 Приходи 	 од 	 пореза 	 на 	 непо-

кретности	 представљају	 приходе	 буџета	
општине	 и	 уплаћују	 се	 на	 рачун	 јавних	
прихода	општине.

Члан	3.
	 Обавезује	се	Начелник	општине	да	

у	року	од	десет	дана	од	дана	ступања	на	
снагу	 ове	 одлуке	 писмено	 обавијести	
Пореску	 управу	 Републике	 Српске	 о	
висини	пореске	стопе	дефинисане	у	члану	
1.	Одлуке.

Члан	4.
	 Ова	Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	 	објављивања	 	у	„Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.	

Број:	02-	022-	10/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

Нa	 oснoву	 члaнa	 4.	 и	 8.	 Зaкoнa	 o	
пoрeзу	 нa	 нeпoкрeтнoсти	 („Службeни	
глaсник	Рeпубликe	Српскe“	 брoj:	 91/15),	
члaнa	 39.	Зaкoнa	 o	лoкaлнoj	 сaмoупрaви	
(„Службeни	 глaсник	 Рeпубликe	 Српскe“,	
брoj:	 97/16	 и	 36/19),	 члaнa	 36.	 Стaтутa	
општине	Мркоњић	 Град	 („Службeни	
глaсник	 oпштине	Мркоњић	 Град“,	 брoj:	
10/17)	 Скупштинa	 општине	Мркоњић	
Град,	 нa	 2.	 сjeдници	 oдржaнoj	 	 дaнa,	
26.02.2021.	гoдинe,		дoнoси

O	Д	Л	У	К	У
o	висини	вриjeднoсти	нeпoкрeтнoсти	

пo	зoнaмa	нa	пoдручjу	општине	
Мркоњић	Град		у	2021.	гoдини

Члaн	1.
	 Oвoм	 Oдлукoм	 сe	 утврђуje	 висинa	
вриjeднoсти	 нeпoкрeтнoсти	 нa	 пoдручjу	
општине	Мркоњић	Град	пo	зoнaмa	нa	дaн	
31.12.2020.	 гoдинe,	 кoja	 ћe	 бити	 кoри-

дана	26.02.2021.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Извјештаја	о	раду	

Скупштине	општине	
Мркоњић	Град	за	2020.	годину	

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 Скупш-
тине	 општине	Мркоњић	 Град	 за	
2020.	годину.

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	„Служ-
беном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град.“

Број:	02-	022-	7/21.																											ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	 самоуправи	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16	 и	 36/19),	 члана	 8.	 тачка	 4.	
Закона 	 о 	 порезу 	 на 	 непокретности	
(«Службени	 гласник	 Републике	 Српске»,	
број:	91/15)	и	члана	36.	Статута	oпштине	
Мркоњић	 Град	 	 (''Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	 Град'',	 број:	 10/17),	
Скупштина	oпштине	Мркоњић	Град,	на	2.	
сједници 	 одржаној 	 дана 	 26.02.2021.	
године,		д	о	н	о	с	и

О		Д		Л		У		К		У
о	утврђивању	стопе	за	опорезивање	

непокретности	на	територији	
општине	Мркоњић	Град	

за	2021.	годину

Члан	1.	
Утврђује	 се	 стопа	 која	 ће	 се	 примје-

њивати	 за	 опорезивање	 непокретности	
на	територији	општине	Мркоњић	Град	у	
2021.	години,	и	то:

Ř за	 земљиште	 (пољопривредно,	
грађевинско,	шумско,	индустријско	
и	 остало)	 и	 грађевинске	 објекте	
(стан,	кућа,	пословни,	индустријски	
и	 други	 објекти),	 	 	 у	 висини	 од	
0,20%	 	 од 	 процијењене 	 врије-
дности	непокретности			и		

Ř за	 непокретности	 на	 којима	 се	
непосредно	 обавља	 производна	
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Граци	 (насељена	 мјеста	 Горњи	 и	 Доњи	
Граци),	МЗ 	 Ораховљани , 	МЗ 	Мајдан	
(насељена 	 мјеста 	Мајдан , 	 Оћуне 	 и	
Чираковац),	МЗ	 Ступари	 и	 насељена	
мјеста	Котор	и	Копљевићи.	
	 Ванурбано	подручје	–	Зона	2	–	чине:	
МЗ	Баљвине,	МЗ	Герзово	(насељена	мјеста	
Герзово	и	Трново),	МЗ	Подгорија	(насељ-
ена	 мјеста	 Горња	 и	 Доња	 Подгорија,	
Млиништа 	 и 	 Јасенови 	 Потоци) , 	МЗ	
Магаљдол,	МЗ	Медна	 (насељена	 мјеста	
Медна	 и	 Оканџије),	МЗ	 Горња	 Пецка	
(насељена	мјеста	Горња	и	Доња	Пецка	и	
Убовића 	 Брдо), 	МЗ 	 Горњи 	Шеховци	
(насељена	мејста	Горњи	Шеховци,	Сурјан,	
Тријебово	и	Горњи	Дабрац),	те	насељена	
мјеста:	 Лисковица , 	 Густовара , 	 Доњи	
Шеховци,	Доњи	Дабрац,	Шибови,	 	Дубица	
и	дио	подручја	насељеног	мјеста	Власиње.

Члaн	4.
	 Висинa	 вриjeднoсти	 нeпoкрeт-
нoсти	нa	пoдручjу	општине	Мркоњић	Град		
пo	зoнaмa,	исказана	у	КМ/м²,	утврђује	се	
како	слиједи	и	износи:

штeнa	 у	 сврху	 утврђивaњa	 пoрeзa	 нa	
нeпoкрeтнoсти	у	2021.	гoдини.	

Члaн	2.
	 Нeпoкрeтнoсти	 у	 смислу	 члaнa	 2.	
стaв 	 1.	 тaчкa	 4.	 Зaкoнa	 o	 пoрeзу 	 нa	
нeпoкрeтнoсти 	 („Службeни 	 глaсник	
Рeпубликe	 Српскe“	 брoj	 91/15)	 и	 oвe	
oдлукe,	 прeдстaвљa	 зeмљиштe	 сa	 свим	
oним	штo	je	трajнo	спojeнo	сa	њим	или	штo	
je	 изгрaђeнo	 нa	 пoвршини	 зeмљиштa,	
изнaд	 или	 испoд	 зeмљиштa	 и	 пoдрaз-
умиjeвa:

1.	 зeмљиштe	 (грaђeвинскo,	 пoљoп-
риврeднo,	шумскo,	индустриjскo	и	
oстaлo)	и

2.	 грaђeвинскe	 oбjeктe	 (стaн,	 кућa,	
пoслoвни,	 индустриjски	 и	 други	
oбjeкти).

Члaн	3.
	 Зa	 утврђивaњe	 вриjeднoсти	 нeпo-
крeтнoсти 	 из 	 члaнa	 2 . 	 oвe	 oдлукe	
тeритoриja	 општине	Мркоњић	 Град	 сe	
диjeли	нa	8	зoна,		и	тo:

· пет	градских	зона		и
· једна	приградска	зона,
· и	двије	сеоске	зоне

	 Teритoриjaлни	oбухвaт	свaкe	грaд-
скe	зоне	из	Стaвa	1.	Алинеја	1.	oвe	Одлукe	
заснива	се	нa	зoнaмa	утврђeним	Oдлукoм	
o	 урeђeњу	 прoстoрa	 и	 грaђeвинскoм	
зeмљишту	 („Службeни	 глaсник	 општине	
Мркоњић	Град“,		брoj:	5/14).	
	 Ванурбане	 зоне,	 чине	 три	 зоне:	
Приградска	зона,	Зона	1.	и	Зона	2.,	а	њихов	
обухват	регулисан	 је	Одлуком	о	мјесним	
заједницама	 	 („Службeни	 глaсник	 општ-
ине	Мркоњић	Град“,		брoj:	5/07).
	 Приградска	зона	обухвата	дијелове	
насеља	 која	 нису	 обухваћена	 градским	
зонама	из	 става	 1.	Одлуке:	 	Подоругла	и	
Брдо.
	 Ванурбано	подручје	–	Зона	1	–	чине:	
МЗ	Бјелајце	(осим	насељених	мјеста	Доњи	
Дабрац,	Лисковица	и	Доњи	Шеховци),	МЗ	
Бараћи	 (насељена	мјеста	 Горњи	 и	Доњи	
Бараћи),	МЗ	 Подрашница	 (осим	 насељ-
еног	мјеста	Шибови),	МЗ	Подбрдо	 (осим	
насељеног	 мјеста	 Дубица),	МЗ	 Горњи	



Члан	1.
	 Овом	Одлуком	 утврђује	 се	 просје-
чна,	 коначна,	 грађевинска	 цијена	 m²	
корисне	површине	стамбеног	и	пословног	
простора	 из	 претходне	 2020.	 године	 на		
подручју	 општине	Мркоњић	 Град	 /	 у	
даљем	тексту:	Општина/	.

Члан	2.
Просјечна	 коначна,	 грађевинска	

цијена 	 у 	 2020.	 години 	 m²	 	 корисне		
површине 	 стамбеног 	 и 	 пословног	
простора	 	на	подручју	Општине,	 	износи	
705,00	КМ.

Члан	3.
	 Цијена	из	члана	2.	ове	Одлуке	служи	
као	 основица	 за	 израчунавање	 висине	
једнократне	ренте.	

Члан	4.
	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 просјечној	
коначној	грађевинској	цијени	m²	 	 	кори-
сне	 	 површине	 стамбеног	 и	 пословног	
простора	 у	 2020.	 години.	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број:	
1/20).

Члaн	5.
	 Oвa	 Oдлукa	 ступa	 нa	 снaгу	 oсмoг	
дaнa	 oд 	 oбjaвљивaњa	 у 	 „Службeнoм	
глaснику	 општине	Мркоњић	 Град“,	 a	
примjeњивaћe	сe	oд	01.01.2021.	гoдинe.

Број:	02-	022-	11/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	80.	став	4.	Закона	о	
уређењу	простора	и	грађења	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске"	 број:	 40/13,	
106/15,	 3/16,	 84/19),	 члана	 19.	 и	 39.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске",	 број:	 97/16,	
36/19)	и	члана	36.	Статута	општине	Мрко-
њић	 Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град",	број:	10/17),	Скупштина	
општине	Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	
одржаној 	 дана , 	 26.02.2021.	 године ,		
донијела	је	

																																																														
О	Д	Л	У	К	У	

о	просјечној,	коначној,	грађевинској	
цијени	m²	корисне	површине

			стамбеног	и	пословног	простора
	у	2020.	години	
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грађењу,	 Правилника	 о	 садржају,	
начину	 израде	 и	 доношења	 доку-
мената 	 просторног 	 уређења ,	
Правилника	 о	 општим	 правилима	
урбанистичке	 регулације	 и	 парце-
лације,	 те	 другим	 прописима	 из	
посебних	 области	 релевантних	 за	
планирање	 и	 уређење	 простора	
(саобраћај,	 снабдијевање	 водом	 и	
енергијом,	телекомуникације,	заш-
тита	 од	 природних	 непогода	 и	
техничких	 инцидената,	 заштита	
ваздуха , 	 воде , 	 тла , 	 природних	
вриједности,	 културних	 добара,	
пољопривредног	и	шумског	земљи-
шта	 и	 других	 елемената	 животне	
средине	и	др.),

- Приликом	израде	Плана	потребно	
је	водити	рачуна	о	јавном	интересу	
и	 општим	 и	 посебним	 циљевима	
просторног	развоја,

- Носилац 	 израде 	 обавезан 	 ј е	
обезбиједити	 усаглашеност	Плана	
–	 у	 току	 његове	 израде,	 са	 доку-
ментом	просторног	уређења	ширег	
подручја,	 односно	 да	 је	 у	 сагла-
сности 	 са 	 важећим 	 планским	
документом	најближег	претходног	
нивоа.

Члан	5.
Преднацрт	 Плана	 израдиће	 се	 у	

року	 од	 60	 дана	 од	 заључења	 уговора	 о	
изради	Плана.

Приједлог	плана	утврдиће	носилац	
припреме	 Плана	 и	 Начелник	 општине		
након	одржавања	јавне	расправе	на	нацрт	
Плана	која	се	мора	одржати	 	у	року	од	30	
дана	 	од	дана	затварања	 јавног	увида	из	
члана 	 48. 	 став 	 5	 Закона 	 о 	 уређењу	
простора	и	 грађењу	 ("Службени	 гласник	
Републике 	 Српске " 	 бро ј : 	 40/13 , -
106/15,3/16	 и	 84/19).	 Приједлог	 Плана	
утврђује	 се	 у	 складу	 са	 закључцима	 са	
стручне	расправе.
	

Члан	6.
Садржај	 	Плана	начелно	је	одређен	

чланом	35.	Закона	о	уређењу	простора	и	
грађењу	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	број:	40/13,	106/15,	3/16	и	84/19),	
а	детаљније	одредбама	од	члана	 144.	до	

Члан	5.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 	„Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	12/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На 	 основу 	 члана 	 40.	 Закона 	 о	
уређењу	простора	и	грађења	("Службени	
гласник	 Републике	 Српске"	 број:	 40/13,	
106/15,3/16	 и	 84/19),	 члана	 39.	 став	 2	
тачка	 2.	 	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
("Службени	 гласник	 Републике	 Српске"	
број:	 97/16,	 36/19)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град",	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	Мркоњић	
Град 	 на 	 2.	 сједници 	 одржаној 	 дана ,	
26.02.2021.	године,		донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	измјени	дијела		Регулационог	плана	
подручја	„Подоругла“	у	Мркоњић	Граду

Члан	1.
Приступа	се	изради	измјене		дијела		

Регулационог	плана	подручја	„Подоругла“	
у	Мркоњић	 Граду	 („Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	 Град“,	 број:	 10/05)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ради 	 промјене 	 намјене 	 простора 	 и	
промјене	грађевинских	парцела.	(у	даљем	
тексту:	План).
										

Члан	2.
Планом	ће	бити	обухваћен	простор	

у	површини	око	10.380		m²	или	1	ha.																																																							
Простор	 који	 ће	 се	 обухватити	

планом	 приказан	 је	 на	 копији	 плана,	
скици	снимања		и	изводу	из	Регулационог	
плана		који		чине	саставни	дио	ове	Одлуке.

Члан	3.
План	се	доноси	за	временски	пери-

од	од		10	(десет)	година.

Члан	4.
За	израду	Плана	дефинишу	се	следеће	

смјернице:

- План	израдити	у	 складу	 са	одред-
бама	Закона	о	уређењу	простора	и	
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израђивати	План	дужна	 је	да	сарађује	са	
надлежним	органима	и	организацијама	за	
послове	планирања	и	програмирања	разв-
оја,	те	предузећима	у	чијој	је	надлежности	
саобраћајна,	 комунална	 и	 енергетска	
инфраструктура,	 а	 да	 обавезно	 прибави	
мишљења	на	приједлоге	планских	рјеш-
ења	од:		

- КП	„ПАРК“а.д.	Мркоњић	Град,
- РЈ	 „Електродистрибуција“	Мрко-

њић	Град,
- Телекомуникације	 РС	 А.Д.	 Бања	

Лука,
- ЈП	„Путеви	Републике	Српске“,
- органи	и	правна	лица	у	чијем	дјело-

кругу	су:	противпожарна	заштита,	
заштита	животне	околине,	сеизмо-
лошка 	 и 	 заштита 	 културно 	 –	
историјског	и	природног	насљеђа.

Органи,	 организације	 и	 предузећа	 из	
става	1.	овог	члана	дужни	су	сарађивати	са	
носиоцем 	 израде 	 Плана , 	 давати 	 јој	
приједлоге , 	 мишљења , 	 примједбе 	 и	
податке	везане	за	рад	на	изради	Плана.

Члан	11.
Носилац 	 израде 	 ће 	 доставити	

Носиоцу	 припреме	 елаборат	 Плана	 у	
дигиталном	облику	и	аналогном		облику	у	
уговореном	броју	примјерака.

Члан	12.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	13/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

Члан	7.
Носилац	припреме	Плана	утврђује	

Нацрт	 Плана,	 мјесто,	 вријеме	 и	 начин	
његовог	излагања	на	јавни	увид.

Нацрт	 Плана	 ставиће	 се	 на	 јавни	
у в и д 	 у 	 т р а ј а њ у 	 о д 	 3 0 	 д а н а																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
у	 просторијама	 Носиоца	 припреме	 и	
Носиоца	израде	Плана.

О 	 мјесту , 	 времену 	 и 	 начину	
излагања	 Нацрта	 Плана	 на	 јавни	 увид,	
јавност	 ће	 бити	 обавјештена	 огласом	
објављеним	у	средствима	јавног	информ-
исања	осам	(8)	дана	прије	почетка	јавног	
увида	 и	 петнаест	 (15)	 дана	 од	 почетка	
излагања	нацрта	на	јавни	увид.

Носилац	израде	Плана	обавезан	 је	
да	размотри	све	примједбе,	приједлоге	и	
мишљења	 који	 су	 достављени	 током	
јавног	 увида	 и	 да	 прије	 утврђивања	
приједлога	Плана	о	њима	заузме	свој	став	
који	 у	 писаној	форми	 доставља	 носиоцу	
припреме 	 Плана 	 и 	 лицима 	 која 	 су	
доставила	 своје	приједлоге,	примједбе	и	
мишљења.

Став 	 Носиоца 	 израде 	 Плана 	 о	
примједбама,	 приједлозима	 и	 мишље-
њима	разматра	се	на	јавној	расправи	која	
ће	се	заказати	и	одржати	у	року	и	саставу	
утврђеним	у	одредбама	члана	48.	став	(5)	
и 	 (6)	 Закона 	 о 	 уређењу 	 простора 	 и	
грађењу . 	 	 	 У 	 складу 	 са 	 закључцима	
утврђеним	 на	 јавној	 расправи,	 Носилац	
припреме	 Плана	 и	 Начелник	 општине	
утврдиће	приједлог	Плана	и	доставити	га	
Скупштини	општине	на	усвајање.

Члан	8.
Средства	за	израду	Плана	и	трошк-

ове	у	поступку	његовог	доношења	обезби-
једиће 	 Српска 	 православна 	 црквена	
општина		Мркоњић	Град.

Члан	9.
Носилац	припреме	Плана	је	Одјеље-

ње	за	просторно	планирање	и	комуналне	
послове	општине	Мркоњић	Град.

Члан	10.
Нослац	припреме	Плана	дужан	је	да	

у	току	израде	Плана	обезбиједи	сарадњу	и	
усаглашавање	ставова,	а	Носилац	израде	
Плана	 –	 стручна	 организација	 која	 ће	
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зацијама	чија	је	дјелатност	од	интереса	за	
општину.
Уговором	 о	 уступању	 на	 кориш-тење	
пословног	простора	из	става	1.	овог	члана,	
који	 закључује	начелник	општине	у	име	
Општине	Мркоњић	 Град	 и	 корисник	
пословног	простора,	утврдиће	се	обавеза	
корисника	 да	 сноси	 трошкове	 текућег	
одржавања	пословног	простора	као	и	да	
плаћа	све	трошкове	комуналних	услуга.

Члан	5.
Пословни	 простор,	 путем	 прику-

пљања	писмених	понуда,	даје	се	у	закуп	на	
основу	јавног	огласа.

О 	 расписивању 	 јавног 	 огласа	
одлучује	Начелник	општине,	а	на	основу	
информације	 органа	 општинске	 управе	
надлежног	за	послове	евиденције	посло-
вног	простора	о	расположивим,	односно,	
слободним	пословним	просторима.

Јавни	 оглас	 се	 објављује	на	 огла-
сној	плочи	и		wеб	страници	Општине.

Оглас	 о	 издавању	 у	 закуп	 посло-
вних	простора	садржи:

-				назив	и	сједиште	закуподавца,
-	 	 начин	 давања	 у	 закуп	 пословних	

простора,
-	 	податке	 о	пословним	просторима	

(број , 	 локација , 	 зона , 	 површ-
ина),износ 	 закупнине 	 по 	 1м²,	
односно	 висина	 почетне	 миним-
алне	цијене	закупнине	по	1м²,

-				вријеме	трајања	закупа,
-			висину	и	начин	полагања	депозита,
-			обавезу	учесника	јавног	надметања	

да	доставе	рачун	и	назив	банке	на	
који	 се	 средства	 уплаћена	на	име	
депозита , 	 односно 	 средстава	
обезбјеђења	могу	вратити,

-		услове	о	праву	учествовања	у	јавном	
надметању,

-				начин	и	рок	подношења	писмених	
понуда,

-	 вријеме	и	мјесто	отварања	писме-
них	понуда	 са	назнаком	да	 отва-
рању	понуда	могу	присуствовати	
заинтересовани	понуђачи,

-			рок	и	начин	објављивања	резултата	
огласа,

-	 оглас	може	да	садржи	и	одређену	
дјелатност	која	се	може	обављати	

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана	26.02.2021.	године	донијела	је	

ОДЛУКУ
о	додјели	у	закуп	пословних	простора	
у	власништву	општине	Мркоњић	Град

Члан	1.
Овом	одлуком	одређује	 се	начин,	

поступак 	 и 	 услови 	 додјеле 	 у 	 закуп ,	
заснивање,	 трајање	 и	 престанак	 закупа,	
висина	 и	 начин	 плаћања	 закупнине,	 те	
остала	 питања	 из	 односа	 закупа	 посло-
вних	 простора	 који	 су	 у	 власништву	
општине	Мркоњић	Град	(у	даљем	тексту:	
Општина).

Члан	2.
Пословним	 простором,	 без	 обзи-

ра	да	ли	се	налази	у	пословној,	стамбеној	
или	стамбено-пословној	згради,	сматра	се	
један	 или	 више	 простора	 намијењ-ених	
вршењу	 пословне	 дјелатности	 који,	 по	
правилу,	чине	једну	грађевинску	цјелину	
и	имају	засебан	главни	улаз.

Члан	3.
Финансијска 	 средства 	 која 	 се	

остваре	 давањем	 пословних	 простора	 у	
закуп	представљају	приход	буџета	Општ-
ине.

Члан	4.
Пословни	 простори,	 у	 складу	 са	

овом	одлуком,	издају	се	у	закуп	путем:

-	прикупљања	писмених	понуда	и
-	непосредном	погодбом.

Изузетно	од	претходног	става	овог	
члана,	пословни	простор	може	се	уступи-
ти	 на	 коришћење,	 без	 накнаде,	 непро-
фитабилним	удружењима	грађана	(хума-
нитарна	 удружења,	 удружења	 лица	 са	
инвалидитетом,	спортска	удружења	и	др.)	
и	 другим	 правним	 лицима	 и	 органи-
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који	потписују	сви	чланови	комисије.

Члан	7.
Најповољнијом	 	понудом	сматра	се	

понуда	која	садржи	највећи	 	износ	закуп-
нине	по	м2.

Ако	 су	 двије	 или	 више	 понуда	
физичких	 или	 правних	 лица	 једнаке	 и	
утврђене	као	најповољније,	предност	има	
понуда	физичког	или	правног	лица	која	је	
раније	приспјела	на	јавни	оглас.

Члан	8.
Комисија	 је	дужна	да	истакне	на	

огласној	 плочи	 Општине	 прелиминарну	
ранг-листу	понуђача	најкасније	у	року	од	
три	дана	по	отварању	понуда.

Заинтересовани	понуђачи	против	
истакнуте	 прелиминарне	 ранг-листе	
имају	право	приговора	Начелнику	општ-
ине	у	року	од	3	дана	од	дана	објављивања	
прелиминарне	ранг-листе.

О	 поднијетом	 приговору	 Начел-
ник	општине	дужан	је	да	одлучи	у	року	од	
5	дана	од	дана	запримања	приговора.

Коначна	 	ранг-листа	истиче	се	на	
огласној	табли	у	року	од	 3	дана	од	дана	
истека	рока	за	приговор,	односно	донош-
ења	рјешења	по	приговору.

На	 основу	 коначне	 ранг-листе	
Начелник	 општине	 закључује	 уговор	 о	
закупу	са	најповољнијим	понуђачем.

Члан	9.
Уколико	 првопласирани	 (најпов-

ољнији)	 кандидат	 одустане	 прихвата	 се	
понуда 	 другопласираног 	 кандидата ,	
односно	 сљедећег	 понуђача	 по	 коначној	
ранг-листи.

Члан	10.
Право	 учешћа	 на	 јавном	 огласу	

имају	 сва	 правна	 лица,	 предузетници,	
удружења	 и	 физичка	 лица	 која	 уплате	
депозит	на	рачун	Општине,	као	осигурање	
за	озбиљност	понуде.

Износ	депозита	износи	50,00	КМ.
Доказ	 	 о	 	 извршеној	 	 уплати		

депозита	 	доставља	 	 се	 	уз	 	пријаву	 	на		
оглас		у	запечаћеној	коверти.

Понуђачу	чија	понуда	није	оције-
њена	као	најповољнија,	враћа	се	уплаћени	

у	пословном	простору,	као	и	друге	потре-
бне	податке.

На	 први	 јавни	 оглас	 о	 давању	 у	
закуп	 пословних	 простора	 путем	 јавног	
надметања	морају	 стићи	минимум	двије	
квалификоване	понуде.

Уколико	 на	 први	 јавни	 оглас	 не	
стигну	 минимум	 двије	 квалификоване	
понуде	 Начелник	 општине	 поништава	
поступак	и	објављује	поновни	јавни	оглас,	
у	ком	случају	је	довољна	и	једна	квалиф-
икована	понуда	за	закључивање	уговора	о	
закупу.

Члан	6.
Поступак	 за	 давање	 пословних	

простора	 у	 закуп	 проводи	 Комисија	 за	
провођење	 поступка	 давања	 у	 закуп	
пословних	 простора	 (у	 даљем	 тексту:	
Комисија)	 од 	 три 	 члана , 	 који 	 имају	
замјенике.

Комисију	 из	 става	 1.	 овог	 члана	
именује	Начелник	општине.

Чланови	комисије	не	могу	учест-
вовати	у	поступку	лицитације,	у	своје	име	
или	као	пуномоћници.

Писмене	 пријаве,	 достављају	 се	
директно	на	протокол	или	путем	поште	
препоручено,	 у	 затвореној	 коверти	 са	
обавезном	назнаком:	„Пријава	на	оглас	за	
закуп	пословног	простора“.

Писмене	 пријаве	 на	 јавни	 оглас	
подносе	 се	 у	 року	 наведеном	 у	 јавном	
огласу,	а	који	не	може	бити	мањи	од	8	дана	
од	дана	објављивања	огласа.

Понуде		се		подносе			у		затвореној		
коверти		на		којој		је		назначено		на		који		се	
пословни	простор	пријава	 односи,	 као	и	
податке	о	идентитету	учесника.

Комисија 	 отвара 	 примљене	
понуде	 и	 утврђује	 њихову	 формалну	
исправност . 	 Отварању 	 понуда 	 могу	
присуствовати	понуђачи,	односно	њихови	
пуномоћници.	 Благовремене	 и	 квали-
фиковане	понуде	комисија	узима	у	разма-
трање	 и	 утврђује	 најповољнију	 понуду	
према	критеријима	из	члана	 7.	и	 12.	ове	
одлуке.

Неблаговремене	 	 и	 	 непотпуне		
понуде	 	поднесене	 	противно	 	условима		
огласа	комисија	ће	одбацити.

О	раду	комисије	води	се	записник	
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купљања	 писмених	 понуда	 није	 успио,	
издавање	 у	 закуп	 пословног	 простора	
може	 се	 извршити	 путем	 непосредне	
погодбе.

Непосредном	 погодбом	 се	 може	
додијелити	 простор	 заинтересованом	
лицу,	изузев	лицима	која	по	члану	10.	став	
6.	 ове	 одлуке	 не	 могу	 учествовати	 ни	 у	
поступку	 издавања	 у	 закуп	 путем	 прик-
упљања	писмених	понуда.

Позив	 за	 непосредну	 погодбу	
давања 	 у	 закуп	 пословног	 простора	
објављује	 се	 на	 огласној	 табли	 и	 wеб	
страници	Општине.

Рок	 за	 пријаву	 за	 непосредну	
погодбу	 је	 5	 дана	 од	 дана	 објављивања	
позива.

Цијена	 	 закупа	 	 не	 	може	 	 бити		
мања	 	од	 	50%	 	од	 	утврђене	 	минималне		
почетне	 цијене	 закупа,	 утврђене	 према	
члану	12.	ове	одлуке.

Преговоре	 у	 поступку	 додјеле	
пословног	простора	у	закуп,	непосредном	
погодбом,	 води	 комисија	 именована	 од	
стране	 Начелника	 општине	 која	 води	
записник	и	предлаже	закључивање	угов-
ора	са	најповољнијим	понуђачем.

Члан	14.
Уговор	 о	 закупу	 пословног	 прос-

тора 	 са 	 најповољнијим 	 понуђачем	
закључује 	 Начелник 	 општине 	 у 	 име	
Општине.

Уговор	 се	 закључује	 у	 писменом	
облику	у	складу	са	овом	Одлуком	и	одред-
бама	закона	којим	се	уређују	облигациони	
односи.

Уговор	 се	 закључује	 у	 року	 до	 8	
дана	 од	избора	најповољнијег	 понуђача.	
Уговор	о	закупу	закључује	се	на	период	до	
5	година.

Уговор	 се	 може	 продужити	 на	
нови	временски	период	према	роковима	
из	 претходних	 ставова,	 без	 претходног	
провођења	поступка.

Уговором	ће	се	регулисати	трош-
кови 	 комуналних 	 услуга 	 и 	 текућег	
одржавања.

У	 случају	 да	 се	 одлуком	 Скупш-
тине	општине	у	међувремену	утврди	већа	
закупнина	 од	 износа	 који	 је	 закупац	
плаћао	 према	 претходно	 закљученом		

депозит	у	року	од	7	дана	од	дана	донош-
ења	 одлуке	 о	 давању	 у	 закуп	 пословног	
простора.

Понуђачу , 	 	 чија 	 	 је 	 	 понуда		
оцијењена	 	 као	 	 најповољнија,	 	 износ		
уплаћеног	депозита	 	ће	 	се	 	урачунати	 	у		
цијену	 	закупнине,	 	а	 	у	 	случају	 	одуст-
ајања	 	од	 	закупа,	уплаћени	депозит	се	не	
враћа.

Изузетно	 од	 става	 1.	 овог	 члана	
лица	 која	 нису	 измирила	 дуг	 према	
претходном	закљученом	уговору,	не	могу	
учествовати	 у	 поступку	 додјеле	 послов-
ног	простора	у	закуп.

Члан	11.
Почетна	 цијена	 закупа	 пословних	

просторија	не	може	бити	нижа	од:
-			6,00	КМ/м2	за	пословне	просторе	

до	50	м2	у	I	зони;

-		5,50	КМ	/м2	за	пословне	просторе	
од	51	м2	до	100	м2	у	I	зони;

-		4,00	КМ/м2	за	пословне	просторе	
преко	101	м2	у	I	зони.

За	пословне	просторе	који	се	нала-
зе	у	II	зони,	почетна	цијена	закупа	умањује	
се	за	30%.

У	износ	почетне	цијене	није	урачу-
нат	порез	на	додатну	вриједност	(ПДВ).

Члан	12.
У	 случају	 давања	 у	 закуп	 оште-

ћеног	или	недовршеног	пословног	прост-
ора	 трошкове	 	 привођења	 	 пословног		
простора			у		функцију		сноси			закупац,			с		
правом	пребијања	уложених	средстава	са	
износом	мјесечне	закупнине.

Висину	 трошкова	 неопходних	 за	
привођење	функцији	пословног	простора	
утврђује	 посебна	 комисија	 коју	 именује		
Начелник		општине,	која	утврђује	и	рок	за	
извршење	радова.

Право	на	пребијање	или	накнаду	
средстава	уложених	у	оправку	пословног	
простора	 нема	 лице	 које	 је	 самоини-
цијативно	 извело	 радове	 на	 привођењу	
пословног	простора	намјени.

Члан	13.
Ако	 и	 поновљени	 поступак	 при-
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пословни	 простор	 дуже	 од	 два	
мјесеца,

ђ)	 ако	 	 закупац	 	 изгуби	 	 право	 на	
обављање	 дјелатности	 	 из	 зако-
ном	предвиђених	разлога,

е)	 у	 другим	 случајевима	 предви-
ђеним	уговором	о	закупу.
Отказни	 рок	 за	 отказ	 уговора	 о	

закупу	пословног	простора	износи	мини-
мум	 30	 дана	 од	 дана	 када	 је	 извршена	
уредна	 достава	 захтјева	 за	 раскид	 угов-
ора.

Члан	19.
О	пословним	просторима	води	се	

посебна	евиденција	која	садржи	податке	о	
пословном	 простору	 (број	 пословних	
простора,	 локација,	 површина,	 зона,	
податке	о	закупцу:	име	и	адреса,	односно	
фирма	и	сједиште,	основ	коришћења,	рок	
коришћења,	 висина	 закупнине	 и	 други	
потребни	подаци).

Евиденцију	из	 	претходног	 	става		
води		орган		општинске		управе		надлежан		
за	стамбено-комуналне	послове.

Лица	која	користе	пословне	прост-
оре	на	основу	уговора	о	закупу	и	рјешења	
о 	 давању 	 на 	 коришћење 	 пословног	
простора,	до	ступања	на	снагу	ове	одлуке,	
користиће	 пословни	 простор	 до	 истека	
уговора	или	рјешења.

Нови 	 уговор 	 са 	 претходним	
закупцима,	 може	 се	 продужити	 на	 нови	
временски	период	 у	 складу	 са	роковима	
утврђеним	у	члану	14.	ове	Одлуке.

Члан	20.
Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	

престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 додјели	 под	
закуп	 пословних	 простора	 („Службени	
гласник	 Општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
10/13).

Члан	21.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	14/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

уговору , 	 дужан 	 	 ј е 	 	 да 	 приликом	
закључења	 новог	 	 уговора	 прихвати		
кориговани	 	 закуп	 	 према	новој	 цијени,	
или	се	у	супротном	отказује	уговор.

Члан	15.
Закупац	је	дужан	плаћати	закупн-

ину	унапријед	мјесечно,	најкасније	до	10	у	
мјесецу.

Члан	16.
Закупац 	 не 	 може 	 закупљене	

пословне	просторије	или	њихов	дио	дати	
у	подзакуп	трећем	лицу,	без	сагласности	
закуподавца.

																																																																		
Члан	17.

Приликом	 увођења	 закупца	 у	
пословни	простор,	сачињава	се	записник	о	
тренутном	стању	истог.

По	престанку	закупа,	а	најкасније	
у	 року	 од	 15	 дана,	 закупац	 је	 дужан	
пословни	простор	предати	закуподавцу	у	
стању	 у	 којем	 га	 је	 примио,	 а	 што	 се	
констатује	посебним	записником.

Закупац	је	дужан,	ако	закуподавац	
то	 тражи,	 пословни	 простор	 вратити	 у	
стање	у	којем	је	био	прије	преправке	или	
адаптације	 које	 је	 извео	 закупац,	 ако	 је	
исту	 извео	 без	 сагласности	 и	 надзора	
закуподавца.

Члан	18.
Начелник	 општине	 ће	 једнос-

трано	раскинути	уговор	о	закупу:
a)	 ако	 закупац	 користи	 пословни	

простор 	 у 	 намјену 	 која 	 није	
утврђена	уговором,

б)	 ако	 	 закупац,	 	 без	 	 оправданог		
разлога,	 	у	 	року	 	од	 	три	 	мјесеца		
не	 	 отпочне	 	 са	 коришћењем	
пословног	простора,

в)	ако	закупац	даје	пословни	про-стор	
или	 дио	 пословног	 простора	 у	
подзакуп	 без	 сагласности	 закуп-
одавца,

г)	 	 ако	 закупац	не	плати	 закупнину	
три	 мјесеца	 узастопно	 од	 дана	
доспјелости,	 или	 ако	 учестало	
избјегава	плаћање	закупнине,

д)	 ако 	 закупац , 	 без 	 оправданог	
разлога , 	 престане 	 користити	
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више	 дјеце	 а	 први	 пут	 уписују	 прву	
годину	 студија	 остварују	 право	 на	
стипендију	 без	 обзира	 на	 успјех	 у	
средњој	школи;

7.	Студенти	друге	и	виших	година	студија	
по	 основу	 материјално-финансијског	
стања	 и	 	 просјека	 оцјена	 утврђеног	
чланом	5.	ове	Одлуке.

8.	 Студенти	 без	 једног	 родитеља,	 за	 све	
године	студија;

Студенти	 приватних	 високош-
колских	установа	 	могу	остварити	право	
на	стипендију	у	складу	са	тачком	2,4,5	и	8.
	 Стипендија	се	не	одобрава	за	врије-
ме	апсолвентског	стажа.

Члан	3.
Право	 на	 додјелу	 стипендија	 по	

повлаштеним	 	условима	могу	остварити	
студенти	 друге	 и	 виших	 година	 студија	
сљедећих	студијских	група:

· студенти	машинског	факултета,	
· студенти	физике	и
· студенти 	 рударско-геолошког	
факултета,
Студенти	који	студирају	на	високо-

школским	 установама	 на	 студијима	 из	
предходног	 става,	 остварују	 право	 на	
додјелу 	 стипендије 	 без 	 обзира 	 на	
материјално-финансијско	стање	и	просјек	
оцјена	из	предходне	године	студија.

Члан	4.
	 Стипендије	се	додјељују	на	основу	
спроведеног	јавног	конкурса.
	 Конкурс 	 расписује 	 општинска	
управа	општине	Мркоњић	Град	и	садржи:

· назив 	 и 	 адресу 	 органа 	 ко ји	
расписује	конкурс,

· вријеме	трајања	конкурса,
· услове 	 за 	 додјелу 	 стипендија		
утврђене	овом	Одлуком,

· потребне	 доказе	 о	 испуњавању	
услова	конкурса	и

· друге	податке	потребне	за	потпуну	
информисаност	 и	 одлучивање	 о	
избору	учесника	конкурса.
Општинска 	 управа 	 израђује 	 и	

обезбјеђује	обрасце	пријава	за	конкурс	и	
образац	 изјаве	 да	 студент	 не	 прима	
стипендију	 из	 других	 јавних	 извора	
стипендирања.

На	основу	члана	17.	став	4.	Закона	о	
студентском 	 стандарду 	 ("Службени	
гласник	Републике	Српске",	број	34/08)	и	
члана	 39.	Закона	 о	локалној	 самоуправи	
( " С л ужб е ни 	 гл а с н и к 	 Ре п у б л и к е	
Српске",број	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Стат ута 	 општине 	Мркоњић 	 Град	
("Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град",	 број	 10/17)	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана	26.02.2021.	године,			д	о	н	и	ј	е	л	а			ј	е

О	Д	Л	У	К	У
	о	стипендирању	студената	првог	

циклуса	на	високошколским	
установама	у	школској		
2020/2021.	години

Члан	1.
	 Овом	Одлуком	утврђују	се	услови	и	
начин 	 стипендирања 	 студената 	 из	
средстава	буџета	општине	Мркоњић	Град,	
за 	 студенте 	 са 	 пребивалиштем 	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град.

Члан	2.
	 Право	 на	 додјелу	 стипендије,	 у	
смислу	ове	Одлуке	имају	студенти	првог	
циклуса	 који	 су	 уписани	 као	 редовни	
студенти , 	 први 	 пут 	 на 	 одговарајућу	
годину	 студија	 	 на	 високошколским	
установама	и	то:
1.	Студенти	који	су	примали	стипендију	у	
школској	2019/2020.	години,	a	редовно	
су	уписали	наредну	годину	студија;

2.	Студенти	који	имају	просјек	оцјена	9,00	
и	више	за	све	године	студија;

3.	Студенти	из	породица	са	четворо	и	више	
дјеце,	за	све	године	студија;

4.	 Студенти	 без	 оба	 родитеља,	 за	 све	
године	студија;

5.	 Студенти	 који	 имају	 статус	 породице	
погинулог	и	несталог	бораца	или	ратног	
војног	инвалида	од	I	-	IV	категорије,	a	у	
складу 	 са 	 Одлуком 	 о 	 допунским			
правима	 породица	 погинулих	 бораца,	
ратних	војних	инвалида	и	бораца;

6.	 Студенти	 прве	 године	 студија	 који	 су	
завршили	све	разреде	средње	школе	са	
одличним	успјехом,	а	први	пут	уписују	
прву 	 годину 	 студија . 	 Студенти 	 из	
породица	 у	 из	 породица	 са	 четворо	 и	
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студената	чији	студији	трају	више	од	осам	
семестара,	који	не	могу	бити	старији	од	27	
година	живота.

Члан	7.
	 Захтјев	 за	 додјелу	 стипендије	 уз	
приложене	доказе	о	испуњавању	услова,	
кандидати	 лично	 подносе	 Одјељењу	 за	
општу	управу	и	друштвене	дјелатности	у	
року	 од	 7	 дана	 од	 дана	 објављивања	
конкурса	 на	 огласној	 табли	 општине	 и	
интернет	 страници	 општине	Мркоњић	
Град.

Члан	8.
Уз	 захтјев	 за	 додјелу	 стипендија	

студенти	требају	приложити:
1.	 Увјерење	 о	 сталном	мјесту	преби-
валишта	 на	 подручју	 општине	Мрко-
њић	 Град	 најмање	 24	 мјесеца	 прије	
подношење	захтјева	 (члан	 2.	тачка	 1-
8);
2.	 увјерење 	 о 	 први 	 пут 	 уписаној	
години	студија,	(члан	2.	тачка	1-8);
3.	 увјерење	о	просјечној	оцјени	за	све	
године	студија	(члан	2.	тачка	2,7);
4.	 копију	прве	стране	индекса	(члан	2.	
тачка	1-8);
5.	 копије	свједочанстава	свих	разреда	
(члан	2.	тачка	6);
6.	 кућну	листу	(члан	2.	тачка	3,	6,8);
7.	 увјерење	 о	 приходима	 по	 члану	
домаћинства	за	посљедња	три	мјесеца	
од	дана	расписивања	конкурса	(	члан	2.	
тачка	7);
8.	 увјерење	о	статусу	ППБ	и	РВИ	од	I	–	
IV	категорије	(члан	2.	тачка	5.);
9.	 извод	из	Матичне	књиге	умрлих	за	
кандидате	 без	 једног	или	 оба	 родит-
еља	(члан	2.	тачка	4	и	8);
10.	Изјава	да	студент	не	прима	стипе-
ндију	 од	 других	 даваоца	 стипендије	
(члан	2.	тачка	1-8)
11.	копију	текућег	рачуна.

Члан	9.
	 Корисницима	стипендије	из	члана	
2.	ове	Одлуке,	стипендија	се	додјељује	по	
једном	основу.	

Члан	10.
	 Пријаве	на	конкурс	разматра	и	ранг	

Конкурс	 се	 објављује	 на	 огласној	
табли	 општине	 и	 интернет	 страници	
општине	Мркоњић	Град.

Члан	5.
По	 основу	 материјално-финан-

сијског	стања	и	просјека	оцјена	студенти	
остварују	 право	 на	 	 додјелу	 стипендије	
према	 бодовној	 ранг	 листи	 на	 основу	
критеријума:

1.	 В и с и н и 	 п р и х о д а 	 п о 	 ч л а н у	
заједничког	домаћинства.

2.	 Висини	 просјека	 оцјена	 за	 све	
године	студија	и	година	студија.
			
КРИТЕРИЈУМ	1.

-	до									100,00	КМ	 20	бодова
-	101,00-	150,00	КМ	 15	бодова
-	151,00-	200,00	КМ	 10	бодова
-	201,00-	250,00	КМ	 		5		бодова
-	251,00	КМ	и	више	 		0		бодова

КРИТЕРИЈУМ	2.

-	 Просјек	 оцјена	 за	 све	 године	
студија 	 увећан 	 производом	
године	студија	 	и	коефицијената		
0,2.

-			Предходни	збир	множи	се	са	4.

Члан	6.
	 Студенти	да	би	остварили	право	на	
стипендију	треба	да	испуњавају	сљедеће	
услове:	
1.	Да	имају	 стално	мјесто	пребивалишта	
на	 подручју	 општине	Мркоњић	 Град	
најмање	 24	 мјесеца	 прије	 подношења	
захтјева	по	конкурсу;
2.	Да	су	уписани	први	пут	на	одговарајућу	
годину	студија,	као	редовни	студенти	на	
једној 	 високошколској 	 установи 	 на	
одговарајућој	студијској	групи;
3.	 Да	 не	 примају	 стипендију	 од	 других	
даваоца	стипендије;
4.	 Да	 су	 уписани	 на	 високошколским	
установама	у	БиХ	или	Републици	Србији	
изузев	студената	који	имају	статус	ППБ	и	
РВИ.
5.	Да	нису	старији	од	26	година	живота	на	
дан 	 расписивања 	 конкурса , 	 изузев	
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школску	 годину,	 и	 то	 за	 10	 мјесеци	 у	
години,	 почев	 од	 01.01.2021.	 године	 до	
31.10.2021.	године.

Исплата 	 стипендија 	 се 	 врши	
мјесечно	 	 за	 предходни	 мјесец,	 путем	
текућег	рачуна	на	име	студента.

Члан	15.
													Евиденцију	о	остваривању	права	на	
стипендију	 води	 Одјељење	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности.	Уколико	
Одјељење	утврди	да	корисник	стипендије	
прима 	 стипендију 	 по 	 више 	 основа ,	
односно 	 од 	 два 	 или 	 више 	 правних	
субјеката	исту	ће		обуставити	и	наложити	
враћање	примљеног	износа.

Члан	16.
	 Корисник	стипендије	по	завршетку	
студија,	 обавезује	 се	 засновати	 радни	
однос	 на	 подручју	 	 општине	Мркоњић	
Град	и	радити	најмање	онолико	времена	
колико	је	примао	стипендију	без	обавезе	
враћања	стипендије,	у	противном	дужан	
је	примљени	износ	стипендије	вратити	у	
цјелости.
	 Корисник	 стипедније	 из	 пред-
ходног 	 става 	 се 	 ослобађа 	 враћања	
стипедније,	уколико	на	подручју	општине	
нема	могућност	да	заснује	радни	однос.

Члан	17.
	 Административне	 и	 финансијске	
послове 	 по 	 овој 	 Одлуци 	 обављаће	
Одјељење	 за	општу	 управу	и	друштвене	
дјелатности	 и	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.

Члан	18.
	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	да	важи	Одлука	о	стипендирању	
студената	 првог	 циклуса	 на	 високо-
школским 	 установама 	 у 	 школској		
2019/2020. години	 („Службени	 гласник		
општине	Мркоњић	Град„	број	7/19).

Члан	19.
	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 "Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град".

Број:	02-	022-	16/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

листу	 за	 додјелу	 стипендија	 утврђује	
Комисија	за	додјелу	стипендија	(у	даљем	
тексту:	Комисија),	коју	именује	Начелник	
општине	из	реда	запослених,	у	саставу	од	
три	члана.
Комисија	одлучује	већином	гласова	својих	
чланова.
	 Комисија	 је	 дужна	 да	 размотри	
пријаве	у	року	од	15	дана	од	дана	затвар-
ања	Конкурса	 за	 додјелу	 стипендија	и	 у	
истом	 року	 утврди	 одвојене	 прелим-
инарне	ранг	листе	у	смислу	члана	2.	и	3.	
ове	Одлуке.
	 Комисија	 ће	 коначну	 ранг	 листу	
објавити	 у	 року	 од	 15	 дана	 од	 дана	
објављивања	прелиминарне	ранг	листе.
	 Прелиминарна	 и	 коначна	 ранг	
листа	 објављује	 се	 на	 огласној	 табли	
општине	и	интернет	страници	 	општине	
Мркоњић	Град.

Члан	11.
	 Подносиоци	 пријава	 имају	 право	
приговора	 на	 прелиминарну	 ранг	 листу	
која	 се	 подноси	 Начелнику	 општине	
Мркоњић	Град	у	року	од	осам	(8)	дана	од	
дана	 објављивања	 прелиминарне	 ранг	
листе.
	 На	основу	размотрених	приговора	
формира	се	коначна	ранг	листа	за	додјелу	
стипендије,	након	чега	Начелник	општи-
не	 и	 корисник	 стипендије	 закључују	
уговор	о	стипендирању,	којим	се	детаљно	
регулишу	 права	 и	 обавезе	 уговорних	
страна.

Члан	12.
	 Број	 корисника	 стипендија	 биће	
ограничен 	 	 висином 	 планираних	
средстава	 у	 буџету	 општине	 за	 2021.	
годину.

Члан	13.
	 Висина	мјесечне	стипендије	за	све	
године	студија	износи	120,00	КМ,	изузев	
стипендије	 одобрене	 по	 основу	 члана	 2.	
став	(5)	ове	Одлуке,	која	износи	150,00КМ	
и		стипендије	одобрене	по	основу	члана	3.	
ове	Одлуке,	која	износи	180,00КМ.

Члан	14.
	 Стипендија	 се	 додјељује	 за	 једну	
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Уз	 захтјев	 за	 додјелу	 стипендија	
кандидати	требају	приложити:

1.	 Увјерење	о	сталном	мјесту	пребив-
алишта 	 на 	 подручју 	 општине	
Мркоњић	Град	најмање	24	мјесеца	
прије	подно-шење	захтјева;

2.	 увјерење	 о	 редовном	 похађању	
одговарајућег	разреда	основне	или	
средње	школе;

3.	 кућну	листу;
4.	 увјерење	Центра	за	социјални	рад	о	

старатељству,	 хранитељству	 или	
непотпуном		усвојењу,

5.	 копију	текућег	рачуна.

Члан	5.
	 Висина	мјесечне	стипендије	за	све	
разреде	основне	и	средње	школе	износи	
120,00	 КМ.	Исплата	 стипендија	 се	 врши	
мјесечно	 	 за	 предходни	 мјесец,	 путем	
текућег	 рачуна	 на	 име	 ученика,	 стара-
теља,	хранитеља	или	усвојиоца,	почев	од	
01.01.	до	31.10.	текуће	године.

Члан	6.
	 Права	 и	 обавезе	 између	 стипен-
дисте	и	Општине	Мркоњић	Град,	регули-
саће	 се	 посебним	 уговором	 о	 додјели	
стипендије	који	се	закључује	на	период	из	
члана	5.	ове	Одлуке.
	 Уговор	 из	 предходног	 става	 ће	 се	
закључити	 и	 у	 наредној	 години,	 под	
условом	 да	 корисници	 стипендије	 до	
31.10.	 текуће	 године	доставе	 увјерење	 о	
редовном 	 похађању 	 одговарајућег	
разреда	основне	и	средње	школе.	

Члан	7.
Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	

престаје	 да	 важи	 Одлука	 број	 02-022-
19/08	од	28.03.2008.	године.

Члан	8.
	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 "Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град".

Број:	02-	022-	17/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

																																																	

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	("Службени	гласник	
Републике	Српске",	број:	97/16,	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
("Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град",	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана	26.02.2021.	године,			д	о	н	и	ј	е	л	а			ј	е

О	Д	Л	У	К	У
	о	стипендирању	ђака	основних	и	
средњих	школа	без	оба	родитеља

Члан	1.
	 Овом	Одлуком	утврђују	се	услови	и	
начин	 стипендирања	 ђака	 основних	 и	
средњих	 школа	 без	 оба	 родитеља,	 ђака	
под	 старатељством,	 ђака	 смјештених	 у	
хранитељске	 породице	 или	 усвојеника	
(непотпуно	 усвојење),	 а	 који	 похађају	
школу	 и	 имају	 стално	 мјесто	 пребив-
алишта	 на	 подручју	 Општине	Мркоњић	
Град.

Члан	2.
	 Право	 на	 додјелу	 стипендије,	 у	
смислу	ове	Одлуке	имају	ђаци	из	члана	1.	
ове	Одлуке,	ако:

- Имају	стално	мјесто	пребивалишта	
на	 подручју	 општине	Мркоњић	
Град,	 најмање	 24	 мјесеца	 прије	
подношења	захтјева;

- редовно	 похађају	 основну	 или	
средњу	школу	у	Републици	Српској.

Члан	3.
Додјела	 стипендија	 корисницима	

из	члана	 2.	ове	одлуке,	вршиће	се	путем	
јавног	конкурса.	

Конкурс	 расписује	 и	 спороводи	
Одјељење	 за	општу	 управу	и	друштвене	
дјелатности	 општине	Мркоњић	 Град,	
путем	Комисије	за	додјелу	стипендија	која	
се	 састоји	 од	 три	 члана	 коју	 именује	
Начелник	општине.	

Одлуку	 о	 додјели	 стипендије,	 на	
приједлог	Комисије	из	предходног	става,	
доноси	Начелник	општине.	

Члан	4.	
	 Захтјев	 за	 додјелу	 стипендије	 уз	
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Члан	7.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	наредног	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	 општине	Мркоњић	 Град“,	 а	
примјењиваће	се	од	01.04.2021.	године.

Број:	02-	022-	18/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	додјели	новчане	награде	студентима	

генерације	I	циклуса	студија	

Члан	1.
Овом	Одлуком	одобрава	се	новчанa	

наградa	студентима	генерације	I	циклуса	
студија	 који	 имају	 пребивалиште	 на	
подручју 	 општине 	Мркоњић 	 Град 	 и	
утврђују	услови	и	начин	додјеле	новчане	
награде.

Члан	2.
Средства	 за	 награде	 студентима	

генерације	првог	циклуса	студија	обезби-
јеђена	 су	 у	 буџету	 Општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	00670130	-	
Одјељење	 за	општу	 управу	и	друштвене	
дјелатности , 	 на 	 буџетској 	 позицији	
416100	 -	 средства	 за	 текуће	 помоћи	
талентованим	ученицима,	студентима.

Члан	3.
Новчана 	 награда 	 се 	 додјељује	

једнократно	 у	 појединачном	 износу	 до	
2.000,00	 КМ , 	 свим 	 студентима 	 који	
испуњавају	услове	из	члана	4.	ове	Одлуке,	
а	у	складу	са	расположивим	средствима	у	
буџету	Општине	Мркоњић	Град.

Члан	4.
Право	на	додјелу	новчане	награде	

имају	 студенти	који	испуњавају	 сљедеће	
опште	услове:

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	бесплатном	превозу	ученика	на	
подручју	општине	Мркоњић	Град

Члан	1.
Овом	Одлуком	утврђују	се	услови	и	

начин	 остваривања	 права	 на	 бесплатан	
превоз	 ученика	 основних	 и	 средњих	
школа	 на	 подручју	 општине	Мркоњић	
Град.

Члан	2.
	 Право	 на	 бесплатан	 превоз	 имају	
ученици	основних	и	средњих	школа	који	
имају 	 пребивалиште 	 на 	 територији	
општине	Мркоњић	Град.

Члан	3.
	 Превозом	 ученика	 у	 смислу	 ове	
Одлуке	сматра	се	путнички	јавни	превоз	у	
линијском	и	ванлинијском	саобраћају.

Члан	4.
Право	 на	 бесплатан	 превоз	 из	

члана	 2.	ове	Одлуке	ученици	остварују	у	
периоду	док	траје	школска	година.

Члан	5.
	 Средства	за	бесплатан	превоз	учен-
ика	 обезбјеђују	 се	 из	 буџета	 Општине	
Мркоњић	 Град,	 при	 Одјељењу	 за	 општу	
управу	 и	 друштвене	 дјелатности,	 на	
буџетској	 позицији	 416100	 –	 текуће	
помоћи	 ученицима	 основних	 и	 средњих	
школа-превоз.

Члан	6.
Начин	остваривања	права	на	субв-

енционисање	 у	 пуном	 износу	 трошкова	
превоза	ученика,	начин	обрачуна	и	износ	
субвенције	утврђује	се	посебном	одлуком	
коју	доноси	Начелник	општине.											
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општине 	 и 	 објављује 	 на 	 званичној	
интернет	страници	Општине.

Члан	9.
Стручне	и	административне	посло-

ве 	 за 	 потребе 	 Комисије 	 обављаће	
Одјељење	 за	општу	 управу	и	друштвене	
дјелатности.

Члан	10.
Одлуку 	 о 	 исплати 	 студентске	

награде	 студентима	 генерације	 доноси	
Начелник	општине	у	форми	закључка,	а	на	
приједлог	Комисије.

Члан	11.
Ова	Одлука	ступа	на	снагу	наредног	

дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	19/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	додјели	студентске	награде	

најбољим	студентима	
са	подручја	општине	Мркоњић	Град

Члан	1.
Овом	Одлуком	одобравају	се	студе-

нтске	награде	за	студенте	са	просјечном	
оцјеном	 	9,5	и	више	у	текућој	години,	који	
имају	пребивалиште	на	подручју	општине	
Мркоњић 	 Град 	 и 	 утврђују 	 услови 	 и	
поступак	за	додјелу	студентских	награда.	

Члан	2.
Средства	 за	 студентске	 награде	

најбољим	 студентима	 обезбијеђена	 су	 у	
Буџету 	 општине 	Мркоњић 	 Град , 	 на	
потрошачкој	 јединици	 00670130	 Одје-
љење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности , 	 на 	 буџетској 	 позицији	

1.	 	 	да	су	I	циклус	студија	завршили	
као	редовни	студенти	на	јавним	
високошколским	 установама	 у	
БиХ	или	иностранству,

2.	 	да	имају	пребивалиште	у	Мрко-
њић	 Граду	 најмање	 5	 година	
прије	подношења	пријаве,

3.	 	да	 су	у	текућој	 години	прогла-
шени	 студентима	 генерације	 I	
циклуса	студија.

Члан	5.
Студентске	награде	се	додјељују	на	

основу	 пријаве	 по	 Јавном	 позиву	 који	
објављује 	 Начелник 	 општине 	 путем	
Одјељења	 за	општу	 управу	и	друштвене	
дјелатности,	уз	коју	се	доставља	потребна	
документација	којом	се	потврђује	испуњ-
еност	услова	прописаних	овом	Одлуком.

	Члан	6.
Пријаве	се	подносе	на	прописаном	

обрасцу	 који	 се	 налази	 у	Шалтер	 сали	
Општинске	 управе	 општине	Мркоњић	
Град	и	у	електронском	облику	на	звани-
чној	интернет	 страници	 општине	Мрко-
њић	Град.

Члан	7.
Јавни	 позив	 се	 објављује	 у	 средс-

твима	 јавног	 информисања,	 на	 огласној	
табли	 и	 званичној	 интернет	 страници	
Општине	Мркоњић	 Град	 и	 садржи	 све	
податке	у	погледу	 	процедуре	за	додјелу	
струдентске	награде,	те	у	погледу	докуме-
нтације	која	се	прилаже	уз	пријаву.

Јавни	позив	остаје	отворен	15	дана	
од	дана	објављивања.

Члан	8.
Пријаве	 за	 додјелу	 студентске	

награде	разматра	посебна	комисија,	коју	
именује	 Начелник	 општине.	 Комисију	
чине	3	члана	из	реда	службеника	Општи-
нске	управе	општине	Мркоњић	Град.

Комисија	 на	 основу	 приложене	
документације	 утврђује	 испуњеност	
услова 	 прописаних 	 овом 	 Одлуком 	 и	
сачињава 	 списак 	 студената 	 који 	 су	
остварили	 право	 на	 додјелу	 студентске	
награде,	 те	 исти	 доставља	 Начелнику	
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чној	интернет	 страници	 општине	Мрко-
њић	Град.	
(3)	Јавни	позив	се	објављује	у	средствима	
јавног	информисања,	на	огласној	табли	и	
званичној	интернет	страници	Општине	и	
садржи	све	податке	у	погледу	процедуре	
за	додјелу	студентске	награде,	те	у	погл-
еду	 документације	 која	 се	 прилаже	 уз	
пријаву.	
(4)	Јавни	позив	остаје	отворен	15	дана	од	
дана	објављивања.	

Члан	7.
(1)	 Пријаве 	 за 	 додјелу 	 студентских	
награда	разматра	посебна	комисија,	коју	
именује	 Начелник	 општине.	 Комисију	
чине	 три	 члана,	 из	 реда	 службеника	
Општинске	 управе	 општине	Мркоњић	
Град.	
(2)	 Комисија 	 на 	 основу 	 приложене	
документације	 утврђује	 испуњеност	
услова 	 прописаних 	 овом 	 Одлуком 	 и	
сачињава 	 списак 	 студената 	 који 	 су	
остварили	 право	 на	 додјелу	 студентске	
награде,	 те	 исти	 доставља	 Начелнику	
општине 	 и 	 објављује 	 на 	 званичној	
интернет	страници	Општине.	

Члан	8.
	 Стручне 	 и 	 административно-

техничке	 послове	 за	 потребе	 Комисије	
обављаће	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	дјелатности.	

Члан	9.
Одлуку 	 о 	 исплати 	 студентске	

награде	 најбољим	 студентима	 доноси	
Начелник	општине	у	форми	закључка,	а	на	
приједлог	Комисије.	

Члан	10.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 нар-

едног 	 дана 	 од 	 дана 	 објављивања 	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.	

Број:	02-	022-	20/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

416100	 -	 средства	 за	 текуће	 помоћи	
талентованим	ученицима,	студентима.

Члан	3.
Студентска	 награда	 се	 додјељује	

једнократно,	 у	 појединачном	 износу,	 у	
висини	до	пет	просјечних	стипендија	које	
додјељује	 Општина	Мркоњић	 Град	 у	
текућој	 години,	 свим	 студентима	 који	
испуњавају	услове	из	члана	4.	ове	Одлуке,	
у	 складу	 са	расположивим	 средствима	 у	
буџету	Општине	Мркоњић	Град.

Члан	4.
Право 	 на 	 додјелу 	 студентске	

награде	 имају	 студенти	 који	 испуњавају	
сљедеће	опште	услове:	

а)	 да	 имају	 пребивалиште	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град	најкраће	5	године	
прије	
				подношења	пријаве,
б)	да	 су	 студенти	друге	и	виших	 година	
првог	 циклуса	 студија	 на	 јавним	 висо-
кошколским 	 установама 	 у 	 Босни 	 и	
Херцеговини	или	иностранству,	
в)	 	 да	 нису	 обновили	 ниједну	 годину	
током	студија,
г)	 да 	 су 	 према 	 наставном 	 програму	
високошколске	 установе	 положили	 све	
испите	из	претходних	година	студија,	
д)	 да 	 су 	 постигли 	 просјечну 	 оцјену	
најмање	9,50.

Члан	5.
Студенти	који	имају	 статус	 апсол-

вента	 не	 остварују	 право	 на	 додјелу	
студентске	награде.	

Члан	6.
(1)	 Студентске	 награде	 се	 додјељују	 на	
основу	 пријаве	 по	 Јавном	 позиву	 који	
објављује 	 Начелник 	 општине 	 путем	
Одјељења	 за	општу	 управу	и	друштвене	
дјелатности,	уз	коју	се	доставља	потребна	
документација 	 којом 	 се 	 потврђује	
испуњеност	 услова	 прописаних	 овом	
Одлуком.
(2)	 Пријаве	 се	 подносе	 на	 прописаном	
обрасцу	 који	 се	 налази	 у	Шалтер	 сали	
Општинске	 управе	 општине	Мркоњић	
Град	и	у	електронском	облику	на	звани-
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Члан	5.
Једнократна	 новчана	 помоћ	 се	

додјељује	 на	 основу	 пријаве	 на	 Јавни	
позив	који	 објављује	Начелник	 општине	
путем 	 Одјељења 	 за 	 општу 	 управу 	 и	
друштвене 	 дјелатности , 	 уз 	 коју 	 се	
доставља	потребна	документација	којом	
се	потврђује	испуњеност	 услова	пропис-
аних	овом	Одлуком.

	
Члан	6.

Пријаве	се	подносе	на	прописаном	
обрасцу	 који	 се	 налази	 у	Шалтер	 сали	
Општинске	 управе	 општине	Мркоњић	
Град	и	у	електронском	облику	на	звани-
чној	интернет	 страници	 општине	Мрко-
њић	Град.

Члан	7.	
Јавни	позив	се	објављује	у	средст-

вима	 јавног	 информисања,	 на	 огласној	
табли	 и	 званичној	 интернет	 страници	
општине	Мркоњић	 Град	 и	 садржи	 све	
податке	у	погледу	 	процедуре	за	додјелу	
једнократне	новчане	помоћи,	те	у	погледу	
документације	која	се	прилаже	уз	пријаву.

Јавни	позив	остаје	отворен	15	дана	
од	дана	објављивања.

Члан	8.
Пријаве	 за	 додјелу	 једнократне	

новчане 	 помоћи 	 разматра 	 посебна	
Комисија	коју	именује	Начелник	општине.	
Комисију	 чине	 3	 члана	 из	 реда	 служ-
беника 	 Општинске 	 управе 	 општине	
Мркоњић	Град.

Комисија	 на	 основу	 приложене	
документације	 утврђује	 испуњеност	
услова 	 прописаних 	 овом 	 Одлуком 	 и	
сачињава	 списак	 доктораната	 који	 су	
остварили	право	на	додјелу	 једнократне	
новчане 	 помоћи , 	 те 	 исти 	 доставља	
Начелнику 	 општине 	 и 	 објављује 	 на	
званичној	интернет	страници	Општине.

Члан	9.
Стручне	и	административне	посл-

ове 	 за 	 потребе 	 Комисије 	 обављаће	
Одјељење	 за	општу	 управу	и	друштвене	
дјелатности.

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	додјели	једнократне	новчане	помоћи	
докторантима	са	подручја	општине	

Мркоњић	Град

Члан	1.
Овом	 Одлуком	 одобрава	 се	 једно-

кратна	 новчана	 помоћ	 на	 име	 новчане	
подршке 	 	 докторантима 	 који 	 имају	
пребивалиште	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	Град	и	утврђују	услови	и	начин	
додјеле	новчане	подршке.

Члан	2.
Средства	 једнократне	 новчане	

помоћи	обезбијеђена	су	у	Буџету	општине	
Мркоњић	Град,	на	потрошачкој	јединици	
00670130	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	 дјелатности,	 на	 буџетској	
позицији	 416100	 -	 средства	 за	 текуће	
помоћи	талентованим	ученицима,	студе-
нтима.

Члан	3.
Новчана	помоћ	се	додјељује	 једно-

кратно	у	појединачном	износу	до	2.000,00	
КМ,	 свим	докторантима	који	испуњавају	
услове	из	члана	4.	ове	Одлуке,	у	складу	са	
расположивим 	 средствима 	 у 	 буџету	
Општине.

Члан	4.
Право 	 на 	 додјелу 	 једнократне	

новчане	 помоћи	 имају	 докторанти	 који	
испуњавају	сљедеће	опште	услове:

1.	 	 	да	имају	пребивалиште	у	Мрко-
њић	 Граду	 најмање	 5	 година	
прије	подношења	пријаве,

2.	 	да	су	у	текућој	години	уписали	
докторски	 студиј	 на	 некој	 од	
високошколских	установа	у	БиХ	
или	иностранству.
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На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	допунским	правима	бораца,	ратних	

војних	инвалида	и	породица	
погинулих	бораца	одбрамбено-

отаџбинског	рата	Републике	Српске

ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ

																																					Члан	1.
Овом	 Одлуком	 уређују	 се	 услови,	

начин 	 и 	 поступак 	 за 	 утврђивање 	 и	
остваривање	 допунских	 права	 бораца,	
ратних	 војних	 инвалида	 и	 породица	
погинулих	бораца	одбрамбено	 –	отаџби-
нског	 рата	 Републике	 Српске,	 начин	
обезбјеђења	новчаних	 средстава	и	друга	
питања	од	значаја	за	остваривање	права	
прописаних	овом	Одлуком.

																																											
Члан	2.

Корисници	права	по	овој	Одлуци	су	
борци,	ратни	војни	инвалиди	и	породице	
погинулих	бораца,	породице	умрлог	РВИ,	
породице	 погинулих	 припадника	ВРС	 за	
вријеме	одобреног	одсуства	из	јединице	и	
корисници	 посебног	мјесечног	 примања	
(корисници	 породичне	 инвалиднине),	
којима 	 је 	 правоснажним 	 рјешењем	
надлежних	органа	признат	статус	и	право	
по	 Закону	 о	 правима	 бораца,	 војних	
инвалида	 и	 породица	 погинулих	 бораца	
одбрамбено	-	отаџбинског	рата	Републике	
Српске.																																											

Члан	3.		
Права	утврђена	овом	Одлуком	могу	

остварити	 корисници	 права	 из	 члана	 2.	
ове	Одлуке,	само	уколико:

1. имају 	 пребивалиште 	 на	
подручју	општине	Мркоњић	
Град,

2. да	 то	 право	 не	 користе	 по	
другом	основу.

Члан	10.
Одлуку	 о	 исплати	 једнократне	

новчане	помоћи	на	име	новчане	подршке	
докторантима	доноси	Начелник	општине	
у 	 форми 	 закључка , 	 а 	 на 	 приједлог	
Комисије.

Члан	11.
Ова	Одлука	ступа	на	снагу	наредног	

дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	21/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	прихватању	иницијативе	за	

покретање	припремних	активности	на	
реализацији	пројекта	стамбеног	

збрињавања	младих	брачних	парова	у	
Мркоњић	Граду

Члан	1.
Прихвата	 се	 иницијатива	 Наче-

лника 	 општине 	Мркоњић 	 Град 	 за	
покретање	 припремних	 активности	 за	
реализацију	 пројекта	 стамбеног	 збрињ-
авања	младих	брачних	парова	у	Мркоњић	
Граду.	

Члан	2.
Овлашћује	се	Начелник	општине	да	

у	име	Општине	Мркоњић	Град	предузме	
активности	за	припрему	идејно	 -	пројек-
тне	 документације,	 у	 сврху	 реализације	
пројекта	 стамбеног	 збрињавања	младих	
брачних	парова	у	Мркоњић	Граду.

Члан	3.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	22/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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инвалиди	 морају	 имати	 на	 аутомобилу	
прописану	ознаку.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ратни	војни	инвалиди	приликом	
кориштења	 паркинг	 простора	 ослобо-
ђени	су	плаћања	накнаде	за	паркирање.
													
3.	Партиципација	при	набавци	огрева

																																						Члан	7.					
	 	 	 	 	 	 	 	 Ратни	 војни	 инвалид	 од	 I	 до	 IV	
категорије,	чланови	породица	погинулих	
бораца,	породице	 умрлог	РВИ,	породица	
погинулих	 припадника	 ВРС	 за	 вријеме	
одобреног	 одсуства	 из	 јединице,	 корис-
ници 	 посебног 	 мјесечног 	 примања	
(корисници	 породичне	 инвалиднине),	
имају	право	на	партиципацију	у	трошко-
вима	набавке	огрева.
												Висина	накнаде	за	пратиципацију	у	
набавци	 огрева	 регулисаће	 се	 посебном	
Одлуком.
																	
4.	Накнада	трошкова	сахране

																																			Члан	8.
	 За 	 случај 	 смрти 	 ратног 	 војног	
инвалида	од	I	до	IV		категорије,	члана	уже	
породице	 погинулог	 борца,	 члана	 уже	
породице	умрлог	РВИ	-	корисника	пород-
ичне	 инвалиднине,	 члана	 уже	 породице	
припадника	 ВРС	 за	 вријеме	 одобреног	
одсуства	 из	 јединице	 и	 корисника	 посе-
бног	 мјесечног	 примања	 (	 корисника	
породичне	 инвалиднине),	 лице	 које	 је	
обавило	 сахрану	 има	 право	 на	 накнаду	
трошкова	сахране.

													Под	трошковима	сахране	сматрају	
се	 трошкови	 опремања	 умрлог	 и	 дире-
ктни	трошкови	укопа.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Висина	накнаде	по	основу	смрти	
износи	400,00	KM.

5.	Једнократне	новчане	помоћи
																																											

Члан	9.					
											Борци,	ратни	војни	инвалид	од	I	до	X	
категорије,	чланови	породица	погинулих	
бораца,	 чланови	 породица	 умрлих	 РВИ,	
чланови	породица	погинулих	припадника	
ВРС	 за	 вријеме	 одобреног	 одсуства	 из	
јединице,	корисници	посебног	мјесечног	

ДОПУНСКА	ПРАВА
																																											

Члан	4.																												
Допунска	 права	 ратних	 војних	

инвалида	од	I	до	IV	категорије	и	породица	
погинулих	бораца,	породица	умрлог	РВИ,	
породица	 погинулих	 припадника	ВРС	 за	
вријеме	одобреног	одсуства	из	јединице	и	
корисника	 посебног	 мјесечног	 примања	
(корисника	породичне	инвалиднине)	су:

1.	 Стипендирање	студената,
2.	 Обезбјеђење	паркинг	мјеста	испред	

јавних	органа	и	установа	и	право	на	
бесплатно	паркирање,					

3.	 Партиципација	 при	 набавци	 огр-
ева,

4.	 Накнада	трошкова	сахране,
5.	 Једнократне	новчане	помоћи.	

																			
1.	Стипендирање	студената

Члан	5.			
Дјеца	ратних	војних	инвалида	од	 I	

до	IV	категорије	и	дјеца	погинулих	бораца,	
умрлог	РВИ,	погинулих	припадника	ВРС	
за	вријеме	одобреног	одсуства	из	 једин-
ице	и	дјеца	корисници	посебног	мјесечног	
примања,	 који	 су	 корисници	 породичне	
инвалиднине,	 а	 студенти	 су	 виших	 и	
високих	 школа,	 имају	 право	 на	 додјелу	
стипендије,	 ако	 су	 уписани	 као	 редовни	
студенти , 	 први 	 пут 	 на 	 одговарајућу	
годину	студија.

Висина	мјесечне	стипендије	за	све	
године	студија		износи		150,00	KM.
	 	 	 	 	 	 Услови 	 кориштења 	 и 	 враћања	
стипендије 	 регулисаће 	 се 	 посебном	
одлуком.

2.	 Обезбјеђење	 паркинг	 мјеста	 испред	
јавних	 органа	 и	 установа	 и	 право	 на	
бесплатно	паркирање

																																						
Члан	6.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ратни	војни	инвалиди	из	члана	2.	
ове	Одлуке	 	од	 I	до	 IV	категорије,	имају	
право	 на	 прописано	 означен	 паркинг	
простор	за	инвалиде	испред	јавних	органа	
и	установа.	

Приликом	 кориштења	 паркинг	
простора 	 за 	 инвалиде , 	 ратни 	 војни	
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овом	Одлуком.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Права	стечена	по	овој	Одлуци	не	
могу	се	пренијети	на	друго	лице.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Корисник	права	по	овој	Одлуци	
дужан	 је	 да	 надлежном	 органу	 пријави	
сваку	 промјену	 која	 је	 од	 утицаја	 на	
остваривања	 и	 престанак	 тих	 права,	 у	
року 	 од 	 15	 дана 	 од 	 дана 	 настанка	
промјене.

Члан	16.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Примања	по	овој	Одлуци	не	могу	
бити	предмет	извршења.																																				

Члан	17.
												У	поступку	за	остваривање	права	по	
овој	Одлуци	примјењује	се	одредбе	Закона	
о	општем	управном	поступку.

Члан	18.
												Рјешење	којим	је	признато	право	на	
примања	по	овој	Одлуци	извршавају	се	по	
службеној	дужности.
	 	 	 	 	 	 Орган 	 надлежан 	 за 	 борачко-
инвалидску	 заштиту	 води	 јединствену	
евиденцију	 корисника	 права	 	 из	 ове	
Одлуке.

Члан	19.
												Трошкове	поступка	за	остваривање	
права	 на	 овој	 Одлуци	 сноси	 орган	 који	
води	поступак.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	У	поступку	остваривања	права	по	
овој	Одлуци,	не	плаћа	 се	такса	утврђена	
прописима	Републике	Српске.

Члан	20.
															Средства	потребна	за	остваривање	
и	 кориштење	 права	 прописаних	 овом	
Одлуком	обезбјеђује	се	у	Буџету	Општине.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Исплата	примања	предвиђених	
овом	Одлуком	вршиће	се	на	основу	плани-
раних	 средстава	 из	 Буџета	 за	 фискалну	
годину.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Распоред	-	висину	средстава	по	
појединим 	 правима 	 из 	 ове 	 Одлуке	
утврђује	Начелник	oпштине.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Уколико	се	Буџетом	Општине	не	
могу 	 обезбједити 	 новчана 	 средства	
потребна 	 за 	 извршење 	 ове 	 Одлуке ,	
Начелник 	 oпштине 	 својом 	 Одлуком	
утврђује	приоритет	и	ниво	остваривања	

примања	 (корисници	 породичне	 инвал-
иднине),	у	зависности	од	стања	социјалне	
потребе,	степена	угрожености	живота	и	у	
случајевима	 у	којима	нису	 у	могућности	
сносити	трошкове	лијечења	с	обзиром	на	
тежину	 и	 дужину	 болести,	 властите	
могућности	 и	 слично,	 имају	 право	 на	
једнократну	новчану	помоћ.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Висина	 једнократне	 помоћи	
одобриће	 се	 у	 износу	 до	 500,00	 KM	 и	
зависи	од	 	ситуације	у	којој	се	тражилац	
једнократне	 помоћи	 налази,	 а	 може	 се	
одобрити	само	једном	у	текућој	години.	
																																																																						

Члан	10.
												Начелник	Општине	може	одобрити	
и 	 до 	 1.000,00	 КМ , 	 ако 	 се 	 тражилац	
једнократне	 новчане	 помоћи	 	 нађе	 у	
ситуацији	 да	 мора	 санирати	 неку	 већу	
штету,	или	му	је	с	обзиром	на	здравствену	
ситуацију	 за	 лијечење	 потребан	 већи	
износ	новчаних	средстава.

КОРИШЋЕЊЕ	И	ПРЕСТАНАК	ПРАВА
																																													

Члан	11.
Поступак	 за	 доношење	 рјешења	 о	

правима	уређеним	овом	Одлуком	 спров-
оди	 се	 на	 основу	 поднесеног	 писменог	
захтјева.
	 	 	 	 	 	 	 	 Странка	 је	 дужна	 да	 уз	 захтјев	
приложи	доказе	којима	свој	захтјев	чини	
основаним.																	

																																													
Члан	12.

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	О	правима	по	овој	Одлуци	рјешава	
општински	 орган	 управе	 надлежан	 за	
послове	борачко-инвалидске	заштите.

																																													
Члан	13.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Против	 Рјешења	 донијетог	 у	
поступку	 пред	 првостепеним	 органом	
може 	 се 	 изјавити 	 жалба 	 Начелнику	
општине.
																																													

Члан	14.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Права	по	овој	Одлуци	припадају	
кориснику	за	период	утврђен	рјешењем.

Члан	15.
	 	 	 	 	 	 	 	 Право	 по	 овој	 Одлуци	 могу	 се	
остварити	док	постоје	услови	прописани	
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оњић	 Град	 (у	 даљем	 тексту:	 Одбор	 за	
жалбе).
	 Под	 критеријумима	 за	 избор	 и	
именовање	из	претходног	става	сматрају	
се	 степен	 образовања,	 стручно	 звање,	
радно	 искуство,	 као	 и	 други	 услови	 и	
стандарди	утврђени	овом	Одлуком.

II
Опис	послова:

Одбор	за	жалбе	одлучује	у	другом	
степену 	 о 	 жалбама 	 учесника 	 јавног	
конкурса	 у	 поступку	 запошљавања	 у	
Општинску	 управу	 општине	Мркоњић	
Град,	о	жалбама	које	се	односе	на	статусна	
питања	 службеника,	 као	 и	 о	 другим	
жалбама	утврђеним	Законом.	

										
	III

	 Општи	услови	за	именовање	су:

1.	 да	 је	 држављанин	 Републике	
Српске,	односно	БиХ,

2.			да	je	старији	од	18	година,
3.	 да	 није	 осуђиван	 за	 кривично	

дјело 	 на 	 безусловну 	 казну	
затвора 	 од 	 најмање 	 	 шест	
мјесеци	или	 за	кривично	дјело	
које	 га	 чини	 неподобним	 за	
обављање	 послова	 у	 Општи-
нској	управи	општине	Мркоњић	
Град,

4 . 	 да 	 има 	 општу 	 здравствену	
способност,

5. 	 да 	 се 	 против 	 њега 	 не 	 води	
кривични	поступак,

6.	 да	 није	 отпуштан	 из	 органа	
управе	 као	 резултат	 дисци-
плинске	 мјере	 на	 било	 којем	
нивоу	 власти	 у	 БиХ	 или	 енти-
тета,	 у	 периоду	 од	 три	 године	
прије	 дана	 објављивања	 овог	
конкурса	и

7.  	 да 	 није 	 у 	 сукобу 	 интереса ,	
односно	да	не	обавља	дужност	
која	 је	 неспојива	 са	 дужношћу	
службеника 	 у 	 Општинској	
управи.

права	утврђених	овом	Одлуком.

Члан	21.
	 	 	 	 	 	 	 Контролу	 над	 спровођењем	 ове	
Одлуке	врши	Начелник	општине.

Члан	22.	
												Начелник	Општине	ће	у	року	од	30	
дана	од	дана	ступања	на	снагу	ове	Одлуке		
формирати	 Комисију	 за	 спровођење	
поступка	 утврђивања	 и	 остваривања	
допунских	 права	 утврђених	 овом	 Одлу-
ком	и	утврдити	њене	надлежности.

Члан	23.
	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке,	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 допунским	
правима	 породица	 погинулих	 бораца,	
ратних 	 војних 	 инвалида 	 и 	 бораца	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	број:	10/05,	2/06	и	6/08).

Члан	24.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.
	
Број:	02-	022-	23/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.					
																																																			

На	 основу	 члана	 155.	 Закона	 о	
службеницима 	 и 	 намјештеницима 	 у	
органима	 јединице	 локалне	 самоуправе	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16,	 36/19)	 и	 члана	 36.	 и	 56.	
Стат ута 	 општине 	Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана	26.02.2021.	године,		донијела	је

О	Д	Л	У	К	У
о	утврђивању	критеријума	и	

расписивању	јавног	конкурса	за	избор	
предсједника	и	чланова	Одбора	за	
жалбе	општине	Мркоњић	Град

I
Овом	 Одлуком	 ближе	 се	 утврђују	

услови	и	критеријуми	за	избор	и	расписује	
јавни	 конкурс	 за	 избор	 предсједника	 и	
чланова	Одбора	 за	жалбе	општине	Мрк-
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VII
	 Предсједника	и	чланове	Одбора	за	
жалбе,	 именује	 Скупштина	 општине,	 на	
период	од	4	године.

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

Број:	02-	022-	24/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.		

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
члана	 8.	 Закона	 о	 министарским	 влади-
ним	 и	 другим	 именовањима	 Републике	
Српске	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	број	 	 41/03),	члана	 16.	Закона	о	
систему 	 јавних 	 служби 	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 68/07,	
109/12	 и	 44/16),	 члана	 73.	 Закона	 о	
здравственој 	 заштити 	 ( „Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број	106/09	и	
44/15)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић 	 Град 	 („Службени 	 гласник	
општине	Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	2.	
сједници	 одржаној	 	 дана	 26.02.2021.		
године		д	о	н	и	ј	е	л	а				ј	е	

О	Д	Л	У	К	У
о	утврђивању	критеријума	и	

расписивању	јавног	конкурса	за	избор	
члана	Управног	одбора	ЈЗУ	Дом	
здравља	„Др	Јован	Рашковић“	

Мркоњић	Град

I
	 Овом	Одлуком	ближе	се	утврђују	
услови	и	критеријуми	за	избор	и	расписује	
јавни	конкурс	 за	избор	 	члана	Управног	
одбора 	 ЈЗУ 	 Дом 	 здравља 	 „Др 	 Јован	
Рашковић“	Мркоњић 	 Град 	 (у 	 даљем	
тексту:	Дом	здравља).
	 Запослени	 у	 Дому	 здравља	 не	
могу	бити	чланови	Управног	одбора.

II
Општи	услови	су:

										IV
Посебни	услови	за	именовање	су:

1.	 да	 има	 завршен	 четверогодишњи	
студиј	 са	 звањем	 дипломирани	
правник	или	први	циклус	студија	са	
звањем	 дипломирани	 правник	 и	
остварених 	 најмање 	 240	 ЕЦТС	
бодова	или	еквивалент,

2.	 да	има	најмање	пет	година	радног	
искуства	у	траженом	степену	обра-
зовања,

3.	 да	има	положен	 стручни	испит	 за	
рад	у	органима	управе	или	положен	
правосудни	испит	и

4.	 да	има	доказане	резултате	рада	на	
ранијим	 пословима	и	 да	 посједује	
организационе	способности.

	 Јавни	 конкурс	 за	 избор	 предсј-
едника	и	чланова	Одбора	 за	жалбе	биће	
објављен	 у	 „Службеном	 гласнику	 Репуб-
лике	 Српске“	 и	 у	 дневном	 листу	 „Глас	
Српске“.
	 Рок	за	подношење	пријава	на	Jавни	
конкурс	 је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедњег	
објављивања 	 конкурса 	 у 	 једном 	 од	
наведених	гласила.

V
	 У	Одбор	за	жалбе	се	не	могу	имено-
вати 	 лица 	 запослена 	 у 	 Општинској	
управи.	Предсједник	и	чланови	Одбора	за	
жалбе	имају	право	на	накнаду	за	рад,	чију	
је	висину	 утврдила	Скупштина	општине	
посебном	одлуком.

VI
	 Комисија	 за	 спровођење	 јавног	
конкурса	 за	 избор	 извршиће	 контролу	
испуњености	услова	из	конкурса,	обавити	
улазни	интервју	са	кандидатима	и	у	року	
од 	 30	 дана 	 од 	 дана 	 истека 	 рока 	 за	
пријављивање	 кандидата,	 на	 основу	
стручних	 способности,	 утврдити	 редо-
сљед	кандидата.
	 Поступак	именовања	предсједника	
и	 чланова	 Одбора	 за	 жалбе	 мора	 се	
окончати	 у	 року	 од	 30	 дана	 од	 дана	
достављања	 приједлога	 Комисије	 за	
избор	предсједнику	Скупштине	општине	
Мркоњић	Град.
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здравља,	 на	 основу	 јавног	 конкурса,	
предлаже	Комисија	 за	избор,	 а	 одлуку	 о	
именовању	 доноси	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град.
	 Комисија	за	избор	ће	спровести	
процедуру	 јавног	 конкурса,	 извршити	
преглед	 приспјелих	 пријава	 на	 конкурс,	
обавити	интервју	са	кандидатима	који	уђу	
у	 ужи	 избор	 и	 сачинити	 ранг	 листу,	 те	
утврдити	 приједлог	 рјешења	 о	 имено-
вању	чланова	Управног	одбора.

V
	 Стручне	 и	 административно-

техничке	послове	за	потребе	Комисије	за	
избор	обављаће	Стручна	служба	Скупшт-
ине	и	начелника	општине	Мркоњић	Град.

VI
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	

доношења	и	биће	објављена	у	„Службеном	
гласнику	Општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	25/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.		

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
члана	 8.	 Закона	 о	 министарским	 влади-
ним	 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	
10/17),	 Скупштина	 општине	Мркоњић	
Град	 на	 2.	 сједници	 одржаној	 	 дана	
26.02.2021.		године		д	о	н	и	ј	е	л	а				ј	е	

О	Д	Л	У	К	У
о	утврђивању	критеријума	и	

расписивању	јавног	конкурса	за	избор	
1	члана	Управног	одбора	ЈУ	Дјечији	

вртић	„Миља	Ђукановић“	
Мркоњић	Град

Члан	1.
	 Овом	Одлуком	ближе	се	утврђују	
критеријуми,	услови	и	поступак	и	распи-
сује	 јавни	 конкурс	 за	 избор	 1	 (једног)	
члана	Управног	одбора	 ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град	из	реда	

1.	 да	су	држављани	Републике	Српске,	
односно	Босне	и	Херцеговине;

2.	 да	су	старији	од	18	година,
3.	 да	 нису	 отпуштени	 из	 државне	

службе	 на	 основу	 дисциплинске	
мјере	на	било	којем	нивоу	власти	у	
Босни	 и	 Херцеговини	 или	 ентит-
етима,	 у	 периоду	 од	 три	 године	
прије 	 дана 	 објављивања 	 овог	
конкурса,

4.	 да	се	против	њих	не	води	кривични	
поступак,

5.	 да	 нису	 осуђивани	 за	 кривично	
дјело	на	безусловну	казну	затвора	
преко	шест	мјесеци	или	кривично	
дјело	које	их	чини	неподобним	 за	
обављање	 послова	 на	 напријед	
наведеним	позицијама,

6.	 да	 не	 служе	 казну	 изречену	 од	
стране 	Међународног 	 суда 	 за	
бившу	 Југославију	 и	 да	 нису	 под	
оптужницом	тога	суда,	а	да	се	нису	
повиновали	 налогу	 да	 се	 појаве	
пред	судом.

							
Посебни	услови	су:

1.	 да	имају	завршену	високу	стручну	
спрему,

2.	 да	 познају	 проблематику	 у	 дјела-
тности	којом	се	бави	Дом	здравља,

3.	 да	 познају	 садржај	 и	 начин	 рада	
Управног	одбора,

4.	 да	код	њих	не	постоји	сукоб	инте-
реса	у	вршењу	функције,	у	смислу	
Закона	о	спречавању	сукоба	интер-
еса	 у	 органима	 власти	 Републике	
Српске.

III
	 Јавни	 конкурс	 за	 избор	 чланова	
Управног	 одбора	 Дома	 здравља	 биће	
објављен	 у	 „Службеном	 гласнику	 Репуб-
лике	 Српске“	 и	 у	 	 дневном	 листу	 „Глас	
Српске“.
												Рок	за	подношење	пријава	на	јавни	
конкурс	 је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедњег	
објављивања 	 конкурса 	 у 	 једном 	 од	
наведених	гласила.

IV
	 Чланове	 Управног	 одбора	Дома	
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Члан	3.
	 Јавни	 конкурс	 за	 избор	 чланова	
Управног	одбора	Вртића	биће	објављен	у	
„Службеном	гласнику	Републике	Српске“	
и	у		дневном	листу	„Глас	Српске“.
												Рок	за	подношење	пријава	на	јавни	
конкурс	 је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедњег	
објављивања 	 конкурса 	 у 	 једном 	 од	
наведених	гласила.

Члан	4.
	 Чланове	 Управног	 одбора	 Врт-

ића,	на	основу	спроведеног	поступка	јавне	
конкуренције , 	 предлаже 	 Начелник	
општине,	 а	 одлуку	 о	 именовању	 доноси	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град.

	 Комисија	за	избор	ће	спровести	
процедуру	 јавног	 конкурса,	 извршити	
преглед	 приспјелих	 пријава	 на	 конкурс,	
обавити	интервју	са	кандидатима	који	уђу	
у	 ужи	 избор	 и	 сачинити	 ранг	 листу,	 те	
утврдити	 приједлог	 рјешења	 о	 имено-
вању	чланова	Управног	одбора.

Члан	5.
	 Стручне	 и	 административно-

техничке	послове	за	потребе	Комисије	за	
избор	обављаће	Стручна	служба	Скупшт-
ине	и	начелника	општине	Мркоњић	Град.

Члан	6.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	

доношења	и	биће	објављена	у	„Службеном	
гласнику	Општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	26/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.		

На	 основу	 члана	 39.	 став	 (2)	 тачка	 5.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број	 :	 97/16,	
36/19),	члана	36.	став	(2)	тачка	5.	и	члана	
122.	 	 Статута	 општине	Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана	26.02.2021.	године,	донијела	је	

оснивача	(у	даљем	тексту:	Вртић).	

	 Под	 критеријумима	 за	 избор	
чланова	Управног	 одбора	из	 претходног	
става,	сматрају	се	општи	и	посебни	услови	
утврђени	овом	Одлуком.

Члан	2.
	 Општи	и	посебни	услови	 за	избор	
чланова	Управног	одбора	Вртића	су:

А)	Општи	услови:

1.	да	су	држављани	Републике	Српске,	
односно	Босне	и	Херцеговине;
2.	да	су	старији	од	18	година,
3.	 да	 нису	 отпуштени	 из	 државне	
службе	на	било	којем	нивоу	власти	у	
Босни	и	Херцеговини	(	било	на	нивоу	
државе	 или	 ентитета)	 као	 резултат	
дисциплинске	 мјере	 на	 било	 којем	
нивоу	 власти	 у	 Републици	 Српској,	 у	
периоду	 од	 три	 године	 прије	 дана	
објављивања	овог	конкурса,
4.	да	не	служе	казну	изречену	од	стране	
Међународног	 суда	 за	 бившу	 Југосл-
авију	и	да	нису	под	оптужницом	тога	
суда,	а	да	се	нису	повиновали	налогу	да	
се	појаве	пред	судом.
1.	 да	се	против	њих	не	води	кривични	

поступак,
2.	 да	 нису	 осуђивани	 за	 кривично	

дјело	на	безусловну	казну	затвора	
преко	шест	мјесеци	или	кривично	
дјело	које	их	чини	неподобним	 за	
обављање	 послова	 на	 напријед	
наведеним	позицијама,

						Б)	Посебни	услови:
1.	 да	 имају	 завршену	 високу	 стручну	
спрему , 	 просвјетно-педагошког ,	
медицинског,	 правног,	 економског	
или	другог	друштвеног	смјера,
2.	да	познају	начин	рада,	пословања	и	
функционисања 	 предшколских ,	
школских	и	других	установа,	
3.	да	имају	доказане	резултате	рада	на	
ранијим	пословима,
4.	да	код	њих	не	постоји	сукоб	интереса	
у	вршењу	функције,	у	смислу	Закона	о	
спречавању 	 сукоба 	 интереса 	 у	
органима	власти	Републике	Српске.
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дана	 од	 дана	 доношења,	 а	 биће	 објављ-
ењно	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	27/21.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.		

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	22.	
Породичног	 закон	 (	 „Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 :	 54/02,	 41/08,	
63/14,	 56/19),	 Одлуке	 о	 потврђивању	 и	
објављивању	резултата	локалних	избора	
у	 Босни	 и	 Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-
2100-1/20	 од	 15.12.2020.	 године,	 	 члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	(	
„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана	26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	одређивању	одборника	који	ће	
присуствовати	закључењу	брака

I.	 	За	закључење	брака	на	подручју	
општине	Мркоњић	 Град	 одре-
ђују 	 се 	 сљедећи 	 одборници	
Скупштине	 општине	Мркоњић	
Град		:

1.		Ђорђе	Алексић,
2.		Јована	Ступар,
3.		Недељко	Батиница,
4.		Александра	Ђурановић,
5.		Блашко	Каурин	

за	матични	 уред	 у	Мркоњић	 Граду,	 а	 за	
матични	уред	у	Бараћима	:

1.		Гојко	Грабеж,
2.		Млађо	Гверо.

II.		Ступањем	на	снагу	овог	рјешења	
преста је 	 да 	 важи 	 рјешење	
Скупштине	 општине	Мркоњић	
Град	 о	 одређивању	 одборника	
к о ј и 	 ћ е 	 п р и с у с т в о в а т и	
закључењу	брака	број	 :	 02-022-
80/16	од	06.12.2016.	године.

III.	 Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу		

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Извјештаја	о	остварењу	
годишњег	плана	имплементације

стратегије	развоја	општине	Мркоњић	
Град	2014-2024.	у	2019.	години

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 остварењу	
годишњег	 плана	 имплементације	
стратегије	развоја	општине	Мрко-
њић	 Град	 2014	 –	 2024.	 у	 2019.	
години.	

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	„Служ-
беном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град.“

Број:	02-	022-	15/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.		

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	Одлуке	о	
потврђивању	 и	 објављивању	 резултата	
локалних	избора	у	Босни	и	Херцеговини	
број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	од	 15.12.2020.	
године,	 	члана	36.	и	86.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град,	на	2.	
сједници 	 одржаној 	 дана 	 26.02.2021.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	одборника	који	ће	
присуствовати	закључењу	брака

I.	 Разрјешавају	се	одборници	Скупш-
тине	општине	Мркоњић	Град	одређени	за	
присуствовање	закључењу	брака	и	то	:

1.	 Недељко	Батиница,
2.	 Марко	Јовандић,	
3.	 Блашко	Каурин,	
4.	 Ђурђица	Тешановић,	
5.	 Велибор	Јарић,	

за	матични	 уред	 у	Мркоњић	 Граду,	 а	 за	
матични	уред	у	Бараћима	:

1.	 Душан	Дакић,
2.	 Милан	Ковачевић,	

II.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	идућег	
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На	основу	члана	39.	став	2)	алинеја	
21. 	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16),	 члана	 36.	 и	 86.	 Статута	
општине	Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17)	 и	 члана	 51.,58.,59,	 Пословника	 о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је

	
Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е

о	именовању	Комисије	за	просторно	
уређење,	заштиту	околине

културног	и	природног	насљеђа	
Скупштине	Мркоњић	Град

I		У	Комисију	за	просторно	уређење,	
заштиту	околине,	културног	и	природног	
насљеђа	 Скупштине	 општине	Мркоњић	
Град	именују	се:

1.	Радован	Димитрић,	предсједник,
2.		Душан	Дакић,	замјеник	

предсједника,
3.		Сергеј	Милановић,	члан,		
4.		Младен	Радуловић,	члан	и
5.		Весна	Маркановић,	члан.

II	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	30/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 потврђивању	 и	 објављивању	
резултата	 локалних	 избора	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	
од	15.12.2020.	године	(	„Службени	гласник	
Босне	и	Херцеговине“,	број	81/20)	и	члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	број	 10/17),	 	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град,	на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	

идућег	дана	од	дана	доношења,	
а	биће	објављено	у	„Службеном	
гласнику	 општине	Мркоњић	
Град.“

Број:	02-	022-	28/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 потврђивању	 и	 објављивању	
резултата	 локалних	 избора	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	
од	15.12.2020.	године	(	„Службени	гласник	
Босне	и	Херцеговине“,	број:	81/20)	и	члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	број	 10/17),	 	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Комисије	за	просторно	

уређење,	заштиту	околине,	
културног	и	природног	насљеђа	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Комисија	
за	просторно	уређење,	заштиту	околине,	
културног	 и	 природног	 насљеђа	 Скупш-
тине	општине	Мркоњић	Град,	именована	
рјешењем	Скупштине	општине	Мркоњић	
Град,	 број:	 02-022-95/18,	 од	 11.05.2018.	
године,	у	сљедећем	саставу:

1.	Радован	Димитрић,	предсједник,
2.	Душан	Дакић,	замјеник	
предсједника,

3.	Жељко	Ђукановић,	члан,
4.	Душко	Кривокућа,	члан,
5.	Весна	Маркановић,	члан.

2.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	29/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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II	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	32/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На 	 основу 	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 потврђивању	 и	 објављивању	
резултата	 локалних	 избора	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	
од	15.12.2020.	године	(„Службени	гласник	
Босне	и	Херцеговине“,	број	81/20)	и	члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	број	 10/17),	 	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град,	на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Одбора	за	мјесне	

заједнице,	регионалну	и	међународну	
сарадњу	и	вјерска	питања	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Одбор	за	
мјесене 	 за ј еднице , 	 регионалну 	 и	
међународну	 сарадњу	 и	 вјерска	 питања	
Скупштине	 општине	Мркоњић	 Град ,	
именована 	 р ј ешењем 	 Скупштине	
општине	Мркоњић	 Град,	 број:	 02-022-
96/18,	од	11.05.2018.	године,	у	сљедећем	
саставу:

1.	Милан	Аничић,	предсједник,
2.	Влајко	Тодоровић,	замјеник	

предсједника,
3.	Горан	Милановић,	члан,
4.	Дивна	Аничић,	члан,
5.	Славко	Лукић,	члан.

2.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	33/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

																													
																																																													

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Комисије	за	омладину	
Скупштине	општине	Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Комисија	
за 	 омладину 	 Скупштине 	 општине	
Мркоњић	 Град,	 именована	 рјешењем	
Скупштине	општине	Мркоњић	Град,	број:	
02-022-97/18,	 од	 11.05.2018.	 године,	 у	
сљедећем	саставу:

1.	Александра	Рољић,	предсједник,
2.	Борислав	Ђурић,	замјеник	
предсједника,

3.	Гордана	Бјелајац,	члан,
4.	Дражена	Пена,	члан,
5.	Винка	Ђукановић,	члан.

2.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	31/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На 	 основу 	 члана 	 39.	 став 	 2)	
алинеја	21.	Закона	о	локалној	самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16),	 члана	 36.	 и	 86.	 Статута	
општине	Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17)	и	члана	51.,	60.,	и	61.,.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Комисије	за	омладину	
Скупштине	општине	Мркоњић	Град

I	 	У	Комисију	за	омладину	Скупшт-
ине	општине	Мркоњић	Град	именују	се:

1.		Јована	Ступар,	предсједник,
2.		Миланко	Алексић,	замјеник	

предсједника,
3.		Рајко	Лазендић,	члан,		
4.		Дражена	Пена,	члан	и	
5.		Марко	Сладојевић,	члан.
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Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Одбора	за	заштиту	

људских	права,	равноправност	полова,	
друштвени	надзор	и	представке	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Одбор	за	
заштиту	 људских	 права,	 равноправност	
полова,	 друштвени	надзор	и	представке	
Скупштине	 општине	Мркоњић	 Град ,	
именована 	 р ј ешењем 	 Скупштине	
општине	Мркоњић	 Град,	 број:	 02-022-
94/18,	од	11.05.2018.	године,	у	сљедећем	
саставу:

1.	Миљка	Антић,	предсједник,
2.	Ђурђица	Тешановић,	замјеник	
предсједника,

3.	Недељко	Батиница,	члан,
4.	Јово	Павловић,	члан,
5.	Блашко	Каурин,	члан.

2.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	35/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	став	2)	тачка	
21. 	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16),	 члана	 36.	 и	 86.	 Статута	
општине	Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17)	и	члана	51.,	64.	и	65.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Одбора	за	заштиту	

људских	права,	равноправност	полова,	
друштвени	надзор	и	представке	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

I.	 	 У	 Одбор	 за	 заштиту	 људских	
права,	равноправност	полова,	друштвени	
надзор	и	представке	Скупштине	општине	
Мркоњић	Град	именују	се:

На	основу	члана	39.	став	2)	тачка	21.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 97/16),	
члана	36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	
Град 	 („Службени 	 гласник 	 општине	
Мркоњић	Град“,	број	10/17)	и	члана	51.,	62.	
и	 63.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
1/18),	 Скупштина	 општине	Мркоњић	
Град,	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	 дана,	
26.02.2021.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Одбора	за	мјесне	

заједнице,	регионалну	и	међународну	
сарадњу	и	вјерска	питања	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

I.	 	 У	 Одбор	 за	 мјесне	 заједнице,	
регионалну	 и	 међународну	 сарадњу	 и	
вјерска	 питања	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	Град	именују	се:

1.		Милан	Аничић,	предсједник,
2.		Миланко	Алексић,	замјеник	

предсједника,
3.		Рајко	Лазендић,	члан,		
4.		Драган	Вођевић,	члан	и
5.		Славко	Лукић,	члан.

II.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	34/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 потврђивању	 и	 објављивању	
резултата	 локалних	 избора	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	
од	15.12.2020.	године	(„	Службени	гласник	
Босне	и	Херцеговине“,	број	81/20)	и	члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	број	 10/17),	 	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град,	на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	
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На	основу	члана	39.	став	2)	тачка	21.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 97/16),	
члана	36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град“,	број	10/17)	и	члана	51.,	66.	
и	 67.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/18),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	 дана,	
26.02.2021.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Одбора	за	здравље	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

I.	 	У	Одбор	за	 здравље	Скупштине	
општине	Мркоњић	Град	именују	се:

1.		Миодраг	Ђуза,	предсједник,
2.		Мира	Стојичић,	замјеник	

предсједника,
3.		Душко	Ступар,	члан.	

II.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	38/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 потврђивању	 и	 објављивању	
резултата	 локалних	 избора	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	
од	15.12.2020.	године	(„Службени	гласник	
Босне	и	Херцеговине“,	број	81/20)	и	члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Савјета	за	спорт

1.	Разрјешава	се	дужности	Савјет	за	
спорт	 Скупштине	 општине	 Мркоњић	

1.		Миљка	Антић,	предсједник,
2.		Мира	Стојичић,	замјеник	

предсједника,
3.		Гојко	Грабеж,	члан,		
4.		Александра	Ђурановић,	члан	и
5.		Блашко	Каурин,	члан.

II.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	36/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 потврђивању	 и	 објављивању	
резултата	 локалних	 избора	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	
од	15.12.2020.	године	(„Службени	гласник	
Босне	и	Херцеговине“,	број	:	81/20)	и	члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	Мркоњић	
Град“,	број	 10/17),	 	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Одбора	за	здравље	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Одбор	за	
здравље	 Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град,	 именован	 рјешењем	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 02-022-
100/18,	од	11.05.2018.	године,	у	сљедећем	
саставу:

1.	Драган	Вођевић,	предсједник,
2.	Мира	Стојичић,	замјеник	

предсједника,
3.	Здравко	Милић,	члан,

2.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	37/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 потврђивању	 и	 објављивању	
резултата	 локалних	 избора	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 број	 :	 05-1-07-1-2100-1/20	
од	15.12.2020.	године	(„Службени	гласник	
Босне	и	Херцеговине“,	број	81/20)	и	члана	
36.	и	86.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Савјета	за	културу

1.	Разрјешава	се	дужности	Савјет	за	
културу	 Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град,	 именован	 рјешењем	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 02-022-
99/18,	од	11.05.2018.	године,	у	сљедећем	
саставу:

1.	Велибор	Јарић,	предсједник,
2.	Велибор	Новаковић,	замјеник	

предсједника,
3.	Здравко	Милић,	члан,
4.	Радмило	Радовановић,	члан,
5.	Стела	Цвијић,	члан.

2.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	41/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	став	2)	тачка	
21. 	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16),	 члана	 36.	 и	 86.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17)	и	члана	51.,	70.	и	71.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је

Град,	 именован	 рјешењем	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 02-022-
98/18,	од	11.05.2018.	године,	у	сљедећем	
саставу:

1.	Миленко	Милекић,	предсједник,
2.	Драган	Вођевић,	замјеник	

предсједника,
3.	Марко	Јовандић,	члан,
4.	Милан	Бајић,	члан,
5.	Младен	Рудић,	члан.

2.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	39/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	став	(2)	тачка	
21.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Служ-
бени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
97/16,	 36/19),	 члана	 36.	 и	 86.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17)	и	члана	51.,	68.	и	69.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници,	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Савјета	за	спорт	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

I.	 	 У	 Савјет	 за	 спорт	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град	именују	се:

1.		Стевица	Еремија,	предсједник,
2.		Ђорђе	Алексић,	замјеник	

предсједника,
3.		Радомир	Попадић,	члан,		
4.		Милан	Бајић,	члан	и
5.		Петар	Милановић,	члан.

II.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	40/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

26.02.2021. Број	1	Страна	31



На	основу	члана	39.	 	став	(2)	тачка	
21)	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	97/16,	36/19),	члана	50.	и	52.		Закона	о	
службеницима	 и	 намјештеницима	 у	
органима	јединице	локалне	самоуправе	(	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске,	
број	 97/16),	 члана	 53.	 и	 54.	 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 :	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 2.	 сједници	 	 одржаној	 дана,	
26.02.2021.		године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
секретара	Скупштине	општине	

Мркоњић	Град

1.	 Саша	Радић,	дипломирани	правник	
из	 Мркоњић	 Града,	 разрјешује	 се	
дужности	 секретара	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град,	 са	 даном	
28.02.2021.	године.	

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	идућег	
дана	 од	 дана	 доношења,	 а	 биће	
објављено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	44/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.		став	(2)	тачка	
21)	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	97/16,	36/19),	члана	50.	и	52.	Закона	о	
службеницима 	 и	 намјештеницима	 у	
органима	јединице	локалне	самоуправе	(	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске,	
број	 97/16),	 члана	 53.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 :	 10/17),	
члана	30.	Пословника	 о	 раду	Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/18)	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 2.	 сједници	 одржаној	 дана ,	
26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

секретара	Скупштине	
општине	Мркоњић	Град

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Савјета	за	културу	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

I.	 	 У	 Савјет	 за	 културу	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град	именују	се:

1.		Велибор	Јарић,	предсједник,
2.		Јована	Ступар,	замјеник	

предсједника,
3.		Драгомир	Бјелајац,	члан,		
4.		Радмило	Радовановић,	члан	и
5.		Стана	Стојичић,	члан.

II.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	42/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	37.,	39.	став	(2)	и	
56. 	 Закона 	 о 	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 :	 97/17,	 36/19),	 члана	 36.	 став	 (2)	
тачка	23.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	 :	10/17),	члана	176.,	177.,	178.,	
179.	 Пословника 	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/18),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 2.	 сједници	 одржаној	 дана ,	
26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е	
о	избору	замјеника	начелника	

општине	Мркоњић	Град

1.	 За	 замјеника	 начелника	 општине	
Мркоњић	 Град	 изабран	 је	 Горан	
Милановић,	 дипломирани	 ветер-
инар,	 на	 вријеме	 трајања	мандата	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град.

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	идућег	
дана	 од	 дана	 доношења,	 а	 биће	
објављено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	43/21.																							ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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На	 основу	 члана 	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
члана	 55.	 Закона	 о	 службеницима	 и	
намјештеницима	 у	 органима	 јединице	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	72.	
и	 73.	 Статута	 општине	Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	 :	 10/17),	Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	привреду	и	
финансије

1.	 	 ДАМИР	 СЛАДОЈЕВИЋ,	 диплом-
ирани	инжењер	пољопривреде,	
из	Мркоњић	Града,	именује	се	за	
вршиоца	 дужности	 начелника	
Oдјељења	 за	 привреду	и	фина-
нсије	 у	 Општинској	 управи	
општине	Мркоњић	 Град,	 почев	
од 	 01 . 03 . 2021 . 	 г одине 	 д о	
окончања	 редовне	 конкурсне	
процедуре	 за	 избор	 и	 имено-
вање	 начелника	 Одјељења,	 а	
најдуже	за	период	до	90	дана

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
даном	доношења,	а	биће	објављ-
ено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	47/21.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	
Закона	 о	 службеницима	 и	 намјештени-
цима	у	органима	јединице	локалне	само-
управе	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број	 97/16)	 и	 члана	 72.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17,	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 2.	 сједници	 одржаној	 дана ,	
26.02.2021.	године,	донијела	је	
		

1.	 Милена	Малешевић,	 дипломирани	
правник 	 из 	 Мркоњић	 Града ,	
именује	 се	 за	 вршиоца	 дужности	
секретара	 Скупштине	 општине	
М р к о њ и ћ 	 Г р а д , 	 п о ч е в 	 о д	
01.03.2021.	 године	 до	 окончања	
редовне	 конкурсне	 процедуре	 за	
избор	 и	 именовање	 секретара	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град,	 а	 најдуже	 на	 период	 од	 90	
дана.

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	идућег	
дана	 од	 дана	 доношења,	 а	 биће	
објављено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	45/21.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	
Закона 	 о	 службеницима	 и	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	 Републ-
ике	 Српске“,	 број	 97/16)	 и	 члана	 72.	
Статута 	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17,	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	
привреду	и	финансије

1 . 	МИРО СЛ А В 	 КОМЛ ЕНИЋ ,	
дипломирани	 економиста,	 из	
Мркоњић	 Града,	 разрјешава	 се	
дужности	 вршиоца	 дужности	
начелника	Одјељења	 за	 привр-
еду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град	
са	даном	28.02.2021.	године	

2.	 	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
идућег	дана	од	дана	доношења,	
а	биће	објављено	у	у	„Службеном	
гласнику	 општине	 Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	46/21.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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окончања	 редовне	 конкурсне	
процедуре	 за	 избор	 и	 имено-
вање	 начелника	 Одјељења,	 а	
најдуже	за	период	до	90	дана

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
даном	доношења,	а	биће	објављ-
ено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	49/21.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 59.	 и	 члана	 82.	
Закона	о	локалној	самоуправи	("Службени	
гласник	 	 Републике	Српске"	 број	 97/16),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	број:	10/17)	и	у	вези	са	Стратегијом	
популационе	 политике,	 Начелник	 општ-
ине,		д	о	н	о	с	и

О	Д	Л	У	К	У
о	начину	и	поступку	исплате	
једнократне	новчане	накнаде	

за	новорођену	дјецу	за		2021.	годину

Члан	1.
Овом	 Одлуком	 се	 регулише	 начин	 и	

поступак	исплате	новчане	накнаде	мајка-
ма,	за	свако	новорођено	дијете.

Члан	2.
Право	на	исплату	једнократне	новчане	

накнаде	 (у	 даљем	 тексту	 накнаде)	 има	
свака	 мајка	 која	 има	 пребивалиште	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град,	а	у	току		
2021.	године	роди	дијете:	

1.	 Мајкама	 које	 роде	 прво	 и	 друге	
дијете	 припада	 једнократна	 накн-
ада:	

a.	 Ако	 мјесечна	 примања	 суп-
ружника	 не	 прелазе	 износ	
просјечне	 нето	 плате	 у	
Републици	 Српској	 за	 2021.	
годину	 	износ...........500,00КМ

b.	 Ако	 мјесечна	 примања	 суп-
ружника	 прелазе	 износ	
просјечне	нето	плате	у	Репу-
блици	 Српској 	 за 	 2021.	
годину	износ............	250,00КМ

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	општу	управу	
и	друштвене	дјелатности

1.	 ВЛАДИМИР	 ЏЕВЕР,	 професор	
географије,	 из	Мркоњић	 Града,	
р а з р ј еша в а 	 с е 	 д ужно с т и	
вршиоца	 дужности	 начелника	
Одјељења	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене 	 д јелатности 	 у	
Општинској	 управи	 општине	
Мр коњић 	 Г р а д 	 с а 	 д а н ом	
28.02.2021.	године	

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
идућег	дана	од	дана	доношења,	
а	биће	објављено	у	у	„Службеном	
гласнику	 општине	 Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	48/21.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.02.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
члана	 55.	 Закона	 о	 службеницима	 и	
намјештеницима	 у	 органима	 јединице	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	72.	
и	 73.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	 :	 10/17),	Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 2.	 сједници	 одржаној	
дана,	26.02.2021.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	општу	управу	
и	друштвене	дјелатности

1.	 	СЊЕЖАНА	ЋУСО,	дипломирани	
новинар,	 из	 Мркоњић	 Града,	
именује	се	за	вршиоца	дужности	
начелника	 Oдјељења	 за	 општу	
управу	 и	 друштвене	 дјелат-
ности	 у	 Општинској	 управи	
општине	Мркоњић	 Град,	 почев	
од 	 01 . 03 . 2021 . 	 г одине 	 д о	
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пронаталитетну	 политику,	 на	 благајни	
општине,	или	путем	текућег	рачуна.

Планирана	 средства	 ће	 се	 исплаћ-
ивати	 за	 сву	 новорођенчад	 рођену	 од	
01.01.2021.	године	до	31.12.2021.	године.

Члан	6.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења	и	биће	објављена	у	„Службеном	
гласнику	Општине	Мркоњић	Град“.

Број:	01-	532-	10/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	13.01.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	21.	и	40.	Закона	о	службеницима	и	
намјештеницима	 у	 органима	 јединице	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	66.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Служб-
ени	гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	
66/19),	Начелник	општине	Мркоњић	Град		
д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	утврђивању	радног	времена	

Општинске	управе	
општине	Мркоњић	Град

I
Овом	 Одлуком	 утврђује	 се	 радно	

вријеме	 у	 Општинкој	 управи	 општине	
Мркоњић	Град.

II
Пуно	 радно	 вријеме	 општинских	

службеника	и	других	запослених	радника	
износи	40	часова	седмично,	распоређених	
на	 пет	 радних	 дана,	 изузев	 суботе	 и	
недјеље.

III
Радно	 вријеме	 Општинке	 управе	

општине	 Мркоњић	 Град	 утврђује	 се	 од	
7,00	до	 15,00	 часова	 сваког	 радног	 дана,	
почев	од	01.02.2021.	године.

IV
Дневни	одмор	у	току	радног	време-

на	износи	30	минута	и	одређује	се	од	9,30	

2.	 Самохрани	родитељ	имају	право	на	
исплату	 накнаде	 у	 износу	 од	
500,00КМ	 без	 обзира	 на	 висину	
примања	која	остварује.	

3.	 Мајка	 која	 роди,	 треће,	 четврто,	
близанце	 и	 свако	 наредно	 дијете	
има	 право	 на	 исплату	 накнаде	 и	
износу	од	1.000,00	КМ.
Право	 на	 једнократну	 новчану	
накнаду	може	се	остварити	само	по	
једном	основу.

Мајкама	 које	 роде	 близанце	 и	
тројке	 признаје	 се	 и	 право	 на	 исплату	
накнаде	 за	 набавку	 дјечијих	 колица	 у	
износу	од	300,00	КМ.

Члан	3.
	 	 	 	За	исплату	накнада	из	члана	II	ове	

одлуке,	 мајка-корисник	 подноси	 захтјев	
Начелнику	 општине.	 Захтјев	 се	 подноси	
на	 прописаном	 обрасцу	 у	 Центру	 за	
пружање	 услуга	 грађанима	 (шалтер	 –	
сала).	Уз	захтјев	се	прилаже:

1.		Копија	извода	из	матичне	књиге	
рођених	 или	 копија	 отпусне	
листе	из	болнице	за	дијете,	

2.	 Копија	 личне	 карте	 оба	 роди-
теља	(изузев	става	2	из	члана	II),

3.	 Увјерење	 о	 мјесечним	 прима-
њима	 супружника	 (за	 прво	 и	
друге	дијете),	

4.		Доказ	о	незапослености	за	мајку	
или	оца	ако	остварује	право	по	
ставу	2.	члана	II,	

Родни	 лист	 за	 свако	 претходно	
дијете	ако	остварује	право	на	основу	става	
4.	члана	II	ове	Одлуке.

Члан	4.
	 	 	 На	 основу	 поднешеног	 захтјева	 и	

приложене	 документације,	 Начелник	
општине	ће	донијети	Закључак	о	исплати	
накнаде	за	новорођено	дијете,	а	Одјељење	
за	 привреду	 и	 финансије,	 ће	 извршити	
исплату	накнаде.

																																																				
Члан	5.

Исплата	 накнаде	 вршиће	 се	 из	
средстава	обезбијеђених	буџетом	Општи-
не	Мркоњић	Град	–	позиција	средства	за	
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ремено	 реализовање	 измјена	 и	 допуна	
годишњег	Плана	јавних	набавки	за	2020.	
годину.

Члан	4.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења	 и	 биће	 објављена	 у	 ''Служб-
еном	 гласнику '' 	 општине	 и	 на	 web	
страници	општине.

Број:	01-	404-	98/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.01.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	основу	члана	17.Закона	о	јавним	
набавкама	 БиХ	 (''Сл.гласник	 БиХ''	 број	
39/14),Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

до	10,00	часова.

V
Ступањем	на	снагу	ове	Одлуке	пре-

стаје	да	важи	Одлука	о	утврђивању	радног	
времена	Административне	службе	Општ-
ине	Мркоњић	Град,	број:	01-140-141/05	од	
22.09.2005.	 године	 („Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	број	8/05).

VI
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења,	 а	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	01-	140-	1/21.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	18.01.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	основу	члана	 	66.	и	87.	Статута	
Општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 Општине	 Мркоњић	 Град“,	 број:	
10/17)	Начелник	општине	Мркоњић	Град		
д	о	н	о	с	и

О	Д	Л	У	К	У
о	измјени	и	допуни	годишњег	Плана	

јавних	набавки	за	општину
Мркоњић	Град	за	2020.годину

Члан	1.
Врши	се	измјена	и	допуна	годишњег	

плана	јавних	набавки	за	2020.годину.

Члан	2.
Измјена	и	допуна	годишњег	плана	јавних	
набавки	за	2020.годину	врши	се	за:
	 	 	 	 -	 Одјељење	 за	 изградњу	 града	 и	
управљање	имовином,
									-		Одјељење	за	просторно	планирање	
и	комуналне	послове,
	 	 	 	 - 	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	дјелатности.

Измјена	 и	 допуна	 Плана	 јавних	
набавки	 за	 2020.годину	 је	 саставни	 дио	
ове	Одлуке.		

Члан	3.
Непосредни	 руководиоци	 орган-

изационих	 јединица	 општинске	 управе	
Мркоњић	 Град	 су	 одговорни	 за	 благов-
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Број:	01-	1На	основу	члана		66	.и	87.	Статута	
Општине	 Мркоњић-Град(Службени	 глас-
ник	Општине	Мркоњић	Град	број:10/17,)	
Начелник	 општине	 Мркоњић 	 Град		
д	о	н	о	с	и

О	Д	Л	У	К	У	
о	усвајању	Плана	јавних	набавки	

за	Општину	Мркоњић	
Град	за	2021.годину

																																																																		
	Члан	1.	

Усваја	 се	 План	 јавних	 набавки	 за	
општину	Мркоњић	Град	за	2021.годину.	

																																																																			
Члан	2.	

Саставни	 дио	 ове	 Oдлуке	 чини	
План	јавних	набавки	за	2021.годину.

Члан	3.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ова	одлука	ступа	на	снагу	даном	
доношења,а	 биће	 објављена	 у	 ''Службе-
ном	гласнику''	општине	Мркоњић	Град	и	
на	web	страници	општине.

Број:	01-	404-	141/21.														НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.01.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	основу	члана	17.	став	2.	Закона	
о	 јавним	 набавкама	 БиХ	 (''Сл.	 гласник	
БиХ''	 број	 39/14)	 Начелник	 општине		
д	о	н	о	с	и
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општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	на	
захтјев	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђука-
новић“	Мркоњић	Град,	Начелник	општине	
Мркоњић	Град,	д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	на	

умањење	цијене

1.	 Даје	се	сагласност	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	 Град	
на	умањење	цијене	услуге	боравка	
у	дјечијем	вртићу	за	мјесец	децем-
бар,	 за	 20	 %	 од	 цијене	 утврђеног	
програма	 из	 разлога	 изолације	
колектива	ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	
Ђукановић“	 изазване	 појавом	
вируса	корона	у	периоду	од	03.12.	
до	11.12.2020.	године.

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
д о н ош ења , 	 а 	 и с т о 	 ћ е 	 б и т и	
објављено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	01-	60-	26/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 :	 97/16,	 36/19),	
Одлуке	 о	 избору	 пројеката	 обнове	 и	
изградње 	 комуналне 	 и 	 социјалне	
инфраструктуре	 и	 електрификације	 на	
просторима	 гдје	 живе	 расељене	 особе	 и	
повратници	 за	 2019.	 и	 2020.	 годину	 (	
„Службени	гласник	Босне	и	Херцеговине“,	
број	 :	 82/20),	 Споразума	 о	 сардњи	 на	
реализацији	пројеката	обнове	и	изградње	
комуналне	 и	 социјалне	 инфраструктуре	
на	просторима	гдје	живе	расељена	лица	и	
повратници	из	средстава	за	2019.	и	2020.	
годину,	 закљученим	 између	 Минис-
тарства	 за	 људска	 права	 и	 избјеглице	
Босне	 и	 Херцеговине, 	 Комисија 	 за	
избјеглице	 и	 расељена	 лица	 Босне	 и	
Херцеговине	и	Фонд	за	повратак	Босне	и	
Херцеговине	 и	 Општине	 Мркоњић	 Град	
број	 :	 01-07-6/20	 од	 16.12.2020.	 године,	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 (	 „Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 Начелник	

На	 основу	 члана 	 59.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“	 број:	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број:	 10/17)	 и	 члана	 18.	Одлуке	 о	
безбједности	 саобраћаја	 на	 путевима	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број:	
7/13,	 7/14	 и	 2/18),	 Начелник	 општине	
доноси

П	Р	А	В	И	Л	Н	И	К
о	измјени	Правилника	о	условима,	
начину	коришћења,	организацији	и	
начину	наплате	паркирања	на	јавним	
паркиралиштима	на	подручју	градског	

насеља	Мркоњић	Град

Члан	1.
У	Правилнику	 о	 условима,	 начину	

коришћења,	 организацији	 и	 начину	
наплате	 паркирања	 на	 јавним	 парки-
ралиштима	на	подручју	 градског	насеља	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број:	 8/13	 и	
5/16)	у	члану	14.	став	1.	мијења	се	и	гласи:

„За	 неистицање	 важеће	 паркинг	
карте	плаћа	се	накнада	у	износу	од	20,00	
КМ	или	врши	блокада	точкова	возила“.

Члан	2.
	 У	осталом	дијелу	Правилник	се	не	
мијења.
	

Члан	3.
	 Овај	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	

даном	доношења,	а	исти	ће	бити	објављен	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	 Мрко-
њић	Град“.	

Број:	01-	345-	6/21.		 	 		 		 		 	 		 		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	09.02.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	 95.	 и	 96.	 Закона	 о	 предшколском	
васпитању	 и	 образовању	 (	 „Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	79/15	и	
63/20)	и	члана	66.	и	87.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	 гласник	
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На	основу	члана	66.	Статута	општ-
ине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	 10/17	 и	
члана	10.	и	11.	Одлуке	о	извршењу	буџета	
општине	Мркоњић	Град	 за	2020.	Годину,	
број:	 02-022-167/19	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“	 број:11/19),	
дана	 31.12.2020. 	 године, 	 Начелник	
општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.		Одобрава	се	реалокација	сред-става		
у	износу	од	300.000,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	
потрошачке	јединице:

- Са	 потрошачке	 јединице	
00670170	 – 	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	
д ј елатности , 	 по зици ј а	
5 1 1 1 0 0 	 – 	 И з д а ц и 	 з а	
изградњу	 и	 прибављање	
објеката................50.000,00КМ
и	 позиције	 511200-	 Издаци	
за	 инвестиционо	 одржав-
ање , 	 реконструкци ју 	 и	
адаптацију	.......250.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670140	 – 	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије,	 на	
позицију	611400	–	издаци	за	
дате	зајмове	....300.000,00КМ

3.	 Средства	 се	 реалоцирају	 због	
промјене	 рачуноводствене	 пози-
ције.

4.	 За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

5.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 исто	 ће	 бити	 објав-
љено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.							

Број:	01-	400-	33/20.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	25.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

			

општине	доноси		

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	пројект	менаџера

1.	 Именујем	 Владу	 Солдата	 –	 самос-
талног	 стручног	 сарадника	 за	
цивилну	заштиту,	испред	општине	
Мркоњић	Град,	за	пројект	менаџера	
по	 Јавном	 позиву	 за	 обнову	 и	
изградњу	 комуналне	 и	 социјалне	
инфраструктуре	 на	 просторима	
гдје	живе	 расељена	 лица	 и	 повра-
тници	из	средстава	за	2019.	и	2020.	
годину	 Министарства	 за	 људска	
права	и	избјеглице	Босне	и	Херце-
говине.

2.	 Задатак	 пројект	 менаџера	 је	 да	
з а ј едно 	 с а 	 представницима	
Министарства	 за	 људска	 права	 и	
избјеглице	 Босне	 и	 Херцеговине	
ради	на	имплементацији	пројеката.

3.	 Временски	 период	 рада	 пројект	
менаџера	 је	до	окончања	пројекта	
по	 Јавном	 позиву	 за	 обнову	 и	
изградњу	 комуналне	 и	 социјалне	
инфраструктуре	 на	 просторима	
гдје	живе	 расељена	 лица	 и	 повра-
тници	из	средстава	за	2019.	и	2020.	
годину	 Министарства	 за	 људска	
права	и	избјеглице	Босне	и	Херце-
говине	 и	 коначне	 реализације	
Споразума	 о	 сарадњи	 на	 реали-
з а ци ј и 	 п р о ј е к а т а 	 о бн о в е 	 и	
изградње	 комуналне	 и	 социјалне	
инфраструктуре	 на	 просторима	
гд ј е 	 живе 	 р а с ељена 	 лица 	 и	
повратници	из	средстава	за	2019.	и	
2020.	 годину,	 закљученим	 између	
Министарства	 за	 људска	 права	 и	
избјеглице	 Босне	 и	 Херцеговине,	
Комисије	за	избјеглице	и	расељена	
лица	Босне	и	Херцеговине	и	Фонда	
за	повратак	Босне	и	Херцеговине	и	
Општине	Мркоњић	Град.

4.	 Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављено	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град.“

Број:	01-	07-	6/20.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	22.01.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	
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(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	 број:	 11/19),	 дана	 31.12.2020.	
године,	Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.	 	Одобрава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	5.000,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	
потрошачке	јединице:

- Са	 потрошачке	 јединице	
99999999	–	Трезор	општине	
Мркоњић	 Град,	 позиција	
3 7 2 2 0 0 	 – 	 Б у џ е т с к а	
резерва....................5.000,00КМ	

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670140	 – 	 Одјељење	 за	
привреду 	 и 	 финанси ј е	
позиција	 412900	 –	 Расходи	
по 	 основу 	 репрезента -
ције............................5.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 јер	 је	 планом	
буџета	 за	 2020.	 годину	 позиција	
412900	подцијењена.

4. 	 За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

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

Број:	01-	400-	36/20.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

	 	 	 	 	 	 На	 основу	 члана	 66.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	
10/17	 и	 члана	 10. 	 и	 11). 	 Одлуке	 о	
извршењу	буџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	 број:	 11/19),	 дана	 31.12.2020.	
године,	Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.	Одобрава	се	реалокација	 средстава		

На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	
10/17	и	члана	10.	и	11.	Одлуке	о	извршењу	
буџета	 општине	Мркоњић	 Град	 за	 2020.	
годину,	 број:	 02-022-167/19	 („Службени	
гласник 	 општине 	 Мркоњић	 Град“	
број:11/19),	 дана	 31.12.2020.	 године,	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.	 	Одобрава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	50.000,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	са	потро-
шачке	јединице:

- Са	 потрошачке	 јединице	
00670140	 – 	 Одјељење	 за	
привреду	и	финансије	пози-
ција	 411100	 –	 Расходи	 за	
бруто	плате.........50.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670140	 – 	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије,	 на	
позицију	411300	–	Расходи	за	
плате	 за	 вријеме	 боловања	
које	се	не	рефундирају..............

							...................................50.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 јер	 је	 планом	
буџета	 за	 2020.	 годину	 позиција	
411300	подцијењена.

4. 	 За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

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

Број:	01-	400-	35/20.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	 основу	 члана	 66.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	
10/17)	 и	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	буџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину,	 број:	 02-022-167/19	
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00670140	 – 	 Одјељење	 за	
привреду 	 и 	 финанси ј е	
позиција	412700	–	Расходи	за	
стручне	услуге.....6.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670130	 – 	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	
д ј елатности , 	 по зици ју		
412200	–	Расходи	по	основу	
у т р о ш к а 	 е н е р г и ј е ,	
комуналних,	ком.	и	транспо-
ртних	услуга.........4.500,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
0 0 6 7 0 1 2 0 	 – 	 Н ач е лни к	
општине,	позицију		412900	–	
Расходи	по	репрезентације....

								.....................................1.500,00КМ	

3.	 Релокација	 се	 врши	 јер	 су	 планом	
буџета	 за 	 2020. 	 подцијењене	
позиције.

4 . 	 За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

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

Број:	01-	400-	39/20.														НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	
10/17)	 и	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	буџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину,	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	 број:	 11/19),	 дана	 31.12.2020.	
године,	Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.	Одобрава	се	реалокација	средстава		у	
износу	од	5.000,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	са	потро-
шачке	јединице:

- Са	 потрошачке	 јединице	

у	износу	од	1.500,00КМ
2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	

овог	рјешења	извршиће	се	са	потро-
шачке	јединице:

-	 Са	 потрошачке	 јединице	
00670140	 – 	 Одјељење	 за	
привреду 	 и 	 финанси ј е	
позиција	411100	–	Расходи	за	
бруто	плате...........1.500,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670140	 – 	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије,	 на	
позицију	411300	–	Расходи	за	
плате	 за	 вријеме	 боловања	
које	се	не	рефундирају..............

							......................................1.500,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 јер	 је	 планом	
буџета	 за	 2020.	 годину	 позиција	
411300		подцијењена.

4.	За	реализацију	овог	Рјешења	заду-
жује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.

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

Број:	01-	400-	37/20.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	основу	члана	66.	Статута	општ-
ине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	 10/17)	 и	
члана	10.	и	11.	Одлуке	о	извршењу	буџета	
општине	Мркоњић	Град	 за	2020.	 годину,	
број:	 02-022-167/19	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	 11/19),	
дана	 31.12.2020. 	 године, 	 Начелник	
општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.	Одобрава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	6.000,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	са	потро-
шачке	јединице:

- Са	 потрошачке	 јединице	
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00670300	–	Центар	за	соција-
лни	 рад	 позиција	 412200	 –	
Расходи	 по	 основу	 утрошка	
енергије..................2.100,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 са	
захтјевом	Центра	за	социјални	рад.

4.	 За	реализацију	овог	Рјешења	заду-
жује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.

5.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	и	исто	ће	бити	објављ-
ено	 у	 „Службеном	 гласнику	 општ-
ине	Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-	400-	41/20.														НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	 основу 	 члана 	 66 . 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	
10/17)	 и	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	буџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину,	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	 број:	 11/19),	 дана	 31.12.2020.	
године,	Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.	Одобрава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	5.000,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	
потрошачке	јединице:

- Са	 потрошачке	 јединице	
99999999	–	Трезор	општине	
Мркоњић	 Град,	 позиција	
3 7 2 2 0 0 	 – 	 Б у џ е т с к а	
резерва....................5.000,00КМ	

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
0 0 6 7 0 1 2 0 	 – 	 Н ач е лни к	
општине	 412900	 –	 Расходи	
по	основу	репрезентације......

							......................................5.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 јер	 је	 планом	
буџета	 за	 2020.	 годину	 позиција	
412900	подцијењена.

4.	За	реализацију	овог	Рјешења	задуж-

00670170	 – 	 Одјељење	 за	
и з г р а д њ у 	 г р а д а 	 и	
у п р а вљ ањ е 	 и м о в н о м ,	
позиција	 	 412700	–	 Расходи	
за	 правне	 и	 администра-
тивне		услуге........	5.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670130	 – 	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	
д ј елатности , 	 по зици ју		
412300	 –	 Расходи	 за	 режиј-
ски	материјал.......5.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 јер	 је	 планом	
буџета	за	2020.	годину	подцијењена	
позиција.

4 . 	 За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

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

Број:	01-	400-	40/20.														НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	
10/17)	 и	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	буџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину,	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	 број:	 11/19),	 дана	 31.12.2020.	
године,	Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одобрењу	реалокације	средстава

1.	Одобрава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	2.100,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	
потрошачке	јединице:

- Са	 потрошачке	 јединице	
00670300	–	Центар	за	соција-
лни	 рад,	 позиција	 416100	 –	
Дознаке	које	се	исплаћују	из	
буџета	општине..2.100,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
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уз	 поштовање	 свих	 епидеми-
олошких	мјера	које	је	прописао	ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.“

3.	 Тачка	 3.	 мијења	 се	 и	 гласи	 „	 До	
14.09.2020.	 године,	 ограничава	 се	
рад	 угоститељским	 објектима	 за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 24:00	
часа , 	 укључујући	 и 	 пружање	
угоститељских	 услуга	 исхране	 и	
пића	у	угоститељским	објектима	за	
смјештај.“

4.	 	У	преосталом	дијелу	Наредба	број	:	
01-81-53/20	 од	 17.08.2020.	 године	
остаје	на	снази.

5.	 	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављ-
ена	 у	 „Службеном	 гласнику	 општ-
ине	Мркоњић	Град.“

Број:	01-	81-	53/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.09.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуа-
цијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17	и	 42/20),	
члана	 59. 	 и 	 82. 	 Закона	 о	 локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 55-1/20	 од	
14 .09 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

ује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.

5.	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 исто	 ће	 бити	 објављ-
ено	у	„Службеном	гласнику	општи-
не	Мркоњић	Град“.			

Број:	01-	400-	42/20.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	31.12.2020.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуа-
цијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17	и	 42/20),	
члана	 59. 	 и 	 82. 	 Закона	 о	 локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 53-1/20	 од	
31 .08 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број	:	01-81-53/20	

од	17.08.2020.	године	

1.	 	 У	 Наредби	 број	 :	 01-81-52/20	 од	
17.08.2020.	године,	тачка	1.	мијења	
се	и	гласи	:	
„	До	14.09.	2020.	године,	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град	забрањују	
се	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	50	лица.

2.			Тачка	2.	мијења	се	и	гласи	:	„До	14.09.	
2020. 	 године	 дозвољавају 	 се	
такмичарске	 активности	 спортс-
ких	 организација	 и	 спортиста	
искључиво	без	присуства	публике,	
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самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19),	члана	
11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	 функци-
онисању	 цивилне	 заштите	 у	 области	
заштите	и	 спасавања	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град“,	број	1/15)	и	члана	66.	и	87.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	10/17),	а	у	вези	са	Закључком	о	
о б а в е зном 	 с провођ ењу 	 м ј е р а 	 з а	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 56-1/20	 од	
21 .09 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-52/20	
од	17.08.2020.	године,	01-81-53/20	од	
01.09.2020.	године	и	01-81-57/20	од	

14.09.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
об ј еката 	 на 	 територи ји 	 општине	
Мркоњић	 Град,	 број:	 01-81-52/20	 од	
17.08.2020.	 године,	 01-81-53/20	 од	
01.09.2020.	 године	 и	 01-81-57/20	 	 од	
14.09.2020.	 године,	 тачка	 1.	 мијења	 се	 и	
гласи:
												„	До	12.10.2020.	године,	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град	забрањују	се	сва	
јавна	 окупљања	 у	 групама	 већим	 од	 50	
лица,	што	укључује	и	окупљања	као	што	су	
свадбе,	 сахране	 и	 слична	 организована	
окупљања“.

2.	Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:	
											„	До	12.10.2020.	године,	дозвољавају	
се	 такмичарске	 активности	 спортских	
организација	и	спортиста	искључиво	без	
присуства	 публике,	 уз	 поштовање	 свих	
епидемиолошких	 мјера	 које	 је	 прописао	
ЈЗУ 	 „Институт 	 за 	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

3.	Тачка	3.	мијења	се	и	гласи:	
„	До	12.10.2020.	године,	ограничава	

се	 рад	 угоститељским	 објектима	 за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 24:00	 часа,	

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-52/20	

од	17.08.2020.	године	и	01-81-53/20	од	
01.09.2020.	године

1.	У	Наредби	којом	се	регулишу	јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	
других	 објеката	 на	 територији	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 01-
81-52/20	од	17.08.2020.	године	и	01-
81-53/20	 од	 01.09.2020.	 године,	
тачка	1.	мијења	се	и	гласи:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 „	До	28.09.2020.	 године,	на	
подручју	 општине	 Мркоњић	 Град	
забрањују	 се	 сва	 јавна	 окупљања	 у	
групама	већим	од	50	лица“.

2.	Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 „	 До	 28.09.2020.	 године,	

дозвољавају	се	такмичарске	актив-
ности	 спортских	 организација	 и	
спортиста	искључиво	без	присуства	
публике,	 уз	 поштовање	 свих	 епид-
емиолошких	мјера	које	је	прописао	
ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

3.	Тачка	3.	мијења	се	и	гласи:	
	 	 	 	„	До	28.09.2020.	године,	ограничава	

се	рад	угоститељским	објектима	за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 24:00	
часа , 	 укључу јући 	 и 	 пружање	
угоститељских	 услуга	 исхране	 и	
пића	 у	 угоситељским	 објектима	 за	
смјештај.“.	

							
	4.	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	

доношења	и	иста	ће	бити	објављена	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.						

Број:	01-	81-	57/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	14.09.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.

На	 основу	 члана	 22.	 Закона	 о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуа-
цијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17	и	 42/20),	
члана	 59. 	 и 	 82. 	 Закона	 о	 локалној	
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21.09.2020.	 године,	 тачка	 1.	 мијења	 се	 и	
гласи:
												„	До	02.11.2020.	године,	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град	забрањују	се	сва	
јавна	 окупљања	 у	 групама	 већим	 од	 50	
лица,	што	укључује	и	окупљања	као	што	су	
свадбе,	 сахране	 и	 слична	 организована	
окупљања“.

2.	Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:	
											„	До	02.11.2020.	године,	дозвољавају	
се	 такмичарске	 активности	 спортских	
организација	и	спортиста	искључиво	без	
присуства	 публике,	 уз	 поштовање	 свих	
епидемиолошких	 мјера	 које	 је	 прописао	
ЈЗУ 	 „Институт 	 за 	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

3.	Тачка	3.	мијења	се	и	гласи:	
„	До	02.11.2020.	године,	ограничава	

се	 рад	 угоститељским	 објектима	 за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 24:00	 часа,	
укључујући	 и	 пружање	 угоститељских	
услуга	 исхране	 и	 пића	 у	 угоситељским	
објектима	за	смјештај.“.	
							
4.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.										

Број:	01-	81-	60/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	12.10.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	

укључујући	 и	 пружање	 угоститељских	
услуга	 исхране	 и	 пића	 у	 угоситељским	
објектима	за	смјештај.“.	
							
4.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.						
																																																																					
Број:	01-	81-	59/20.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.09.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 58-1/20	 од	
12 .10 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-52/20	
од	17.08.2020.	године,	01-81-53/20	од	
01.09.2020.	године,	01-81-57/20	од	
14.09.2020.	године	и	01-81-59/20	од	

21.09.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
об ј еката 	 на 	 територи ји 	 општине	
Мркоњић	 Град,	 број:	 01-81-52/20	 од	
17.08.2020.	 године,	 01-81-53/20	 од	
01.09.2020.	 године,	 01-81-57/20	 	 од	
14.09.2020.	 године	 и	 01-81-59/20	 од	
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исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

6.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	број:	01-
81-52/20	од	17.08.2020.	године,	01-
81-53/20	од	01.09.2020.	године,	01-
81-57/20	од	14.09.2020.	године,	01-
81-59/20	 од	 21.09.2020.	 године	 и	
01-83-60/20	од	12.10.2020.	године.

7.	 	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 обја-
вљена	у	„Службеном	гласнику	опш-
тине	Мркоњић	Град“.		

Број:	01-	81-	62/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.10.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 59-1/20	 од	
20.10.2020.	године,	60-3/20	од	25.10.2020.	
године	и	61-4/20	од	30.10.2020.	године,	на	
приједлог	Општинског	штаба	за	ванредне	
ситуације,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-62/20	

од	26.10.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
об ј еката 	 на 	 територи ји 	 општине	
Мркоњић	 Град,	 број:	 01-81-62/20	 од	

Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 59-1/20	 од	
20.10.2020.	године,	60-3/20	од	25.10.2020.	
године	и	61-4/20	од	30.10.2020.	године,	на	
приједлог	Општинског	штаба	за	ванредне	
ситуације,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.	 	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 зараз-
них	болести,	 те	 заштите	и	 спасав-
ања	 становништва,	 до	 16.11.2020.	
године, 	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	Град,	забрањују	се:

-				сва	јавна	окупљања	у	групама	већим	
од	50	лица,

-	 	 музика	 уживо	 у	 угоститељским	
објектима	 за	 смјештај,	 исхрану	 и	
пиће,

-	 	 	сва	приватна	окупљања	у	групама	
већим	од	10	лица	(свадбе,	крштења,	
рођендани,	 прославе	 и	 други	 пор-
одични	скупови	сличне	природе).

2.	 	До	16.11.2020.	године	дозвољавају	
се	такмичарске	активности	спортс-
ких	 организација	 и	 спортиста	
искључиво	без	присуства	публике,	
уз	 поштовање	 свих	 епидеми-
олошких	мјера	које	је	прописао	ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

3.	 До	 01.11.2020.	 године,	 ограничава	
се	рад	угоститељским	објектима	за	
исхрану	 и	 пиће	 од	 06:00	 до	 22:00	
часа , 	 укључујући	 и 	 пружање	
угоститељских	 услуга	 исхране	 и	
пића	у	угоситељским	објектима	за	
смјештај.

4. 	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	
обављање	 дјелатности	 дужни	 су	
организовати	 рад	 уз	 обавезно	
предузимање	 мјера	 прописаних	 у	
Упутству	 ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	
здравство	 Републике	 Српске“	 за	
спречавање	појаве	и	ширења	COVID	
–	19	болести	на	радном	мјесту.

5.	Обавезује	 се	Одјељење	 за	 инспекц-
ијске	послове	да	у	спровођењу	ове	
Наредбе	 обезбиједе	 поштовање	
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Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.У	 циљу	 провођења	 ванредних	 мјера	 за	
спречавање	 и 	 сузбијање	 заразних	
болести , 	 те 	 заштите 	 и 	 спасавања	
становништва,	 до	 30.11.2020.	 године,	 на	
подручју 	 општине	 Мркоњић	 Град ,	
забрањују	се:

-	сва	 јавна	окупљања	у	групама	већим	
од	50	лица,

- 	 музика	 уживо	 у	 угоститељским	
објект-има	 за	 смјештај,	 исхрану	 и	
пиће,

-	 сва	 приватна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	10	лица	 (свадбе,	 крштења,	
рођендани , 	 прославе 	 и 	 други	
породични	скупови	сличне	природе).

2.	 До	 30.11.2020.	 године	 дозвољавају	 се	
такмичарске	 активности	 спортских	
организација	и	спортиста	искључиво	без	
присуства	 публике,	 уз	 поштовање	 свих	
епидемиолошких	 мјера	 које	 је	 прописао	
ЈЗУ 	 „Институт 	 за 	 јавно 	 здравство	
Републике	Српске“.
3.	 До	 30.11.2020.	 године,	 ограничава	 се	
радно	вријеме	у	периоду	од	06:00	до	22:00	
часа:
-		свим	врстама	угоститељских	објеката	за	
исхрану	и	пиће	без	обзира	да	ли	послују	
самостално	или	у	оквиру	других	објеката	у	
којима	 се	 обавља	 привредна	 дјелатност	
(бензинске	 пумпне	 станице,	 објекти	 за	
смјештај	и	др.)	и
-		спортским	кладионицама.
4.	Субјекти	којима	је	дозвољено	обављање	
дјелатности	дужни	су	организовати	рад	уз	
обавезно	предузимање	мјера	прописаних	
у	Упутству	 ЈЗУ	„Институт	за	 јавно	здрав-
ство	 Републике	 Српске“	 за	 спречавање	
појаве	 и	ширења	 COVID	 –	 19	 болести	 на	
радном	мјесту.
5.	Обавезује	се	Одјељење	за	инспекцијске	
послове	 да	 у	 спровођењу	 ове	 Наредбе	
обезбиједе	 поштовање	 исте	 од	 стране	
напријед	наведених	субјеката.
6.	Ступањем	на	 снагу	 ове	Наредбе,	 прес-
таје	да	важи	Наредба	број:	01-81-62/20	од	
26.10.2020.	године	и	Наредба	број:	01-83-
63/20	од	30.10.2020.	године.
7.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	

26.10.2020.	 године,	 тачка	 3.	 мијења	 се	 и	
гласи:

„3.	 До	 16.11.2020.	 године,	 ограни-
чава	се	радно	вријеме	у	периоду	од	06:00	
до	22:00	часа:

-	 	 свим	 врстама	 угоститељских	
објеката	 за	исхрану	и	пиће	без	
обзира	 да	 ли	 послују	 самос-
тално	 или	 у	 оквиру	 других	
објеката	 у	 којима	 се	 обавља	
привредна	 дјелатност	 (бенз-
инске	 пумпне	 станице,	 објекти	
за	смјештај	и	др.)	и

-						спортским	кладионицама.
					
2.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.										
										
Број:	01-	81-	63/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	30.10.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	о	обавезном	спровођењу	мјера	
за	реаговање	на	појаву	болести	изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 63-1/20	 од	
17 .11 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и
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пиће,
-	 сва	 приватна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	10	лица	(свадбе,	крштења,	
рођендани,	прославе	и	други	пород-
ични	скупови	сличне	природе).“.

2.	Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:
„2.	 До	 21.12.2020.	 године	 дозвољавају	 се	
такмичарске	 активности	 спортских	
организација	и	спортиста	искључиво	без	
присуства	 публике,	 уз	 поштовање	 свих	
епидемиолошких	 мјера	 које	 је	 прописао	
ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	 здравство	 Репуб-
лике	Српске.“.
3.	Тачка	3.	мијења	се	и	гласи:						
„3.	 До	 21.12.2020.	 године,	 ограничава	 се	
радно	вријеме	у	периоду	од	06:00	до	22:00	
часа:

-	свим	врстама	угоститељских	обје-
ката	за	исхрану	и	пиће	без	обзира	
да	 ли	 послују	 самостално	 или	 у	
оквиру	 других	 објеката	 у	 којима	
се	 обавља	 привредна	 дјелатност	
(бензинске	 пумпне	 станице,	
објекти	за	смјештај	и	др.)		и

-		спортским	кладионицама.“.
4.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.					

Број:	01-	81-	67/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	30.11.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о	 спровођењу	 мјера	 за	

доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.											

Број:	01-	81-	66/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	17.11.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о	 спровођењу	 мјера	 за	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 64-1/20	 од	
27 .11 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-66/20	

од	17.11.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
об ј еката 	 на 	 територи ји 	 општине	
Мркоњић	 Град,	 број:	 01-81-66/20	 од	
17.11.2020.	 године,	 тачка	 1.	 мијења	 се	 и	
гласи:
„1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	за	
спречавање	 и 	 сузбијање	 заразних	
болести,	те	заштите	и	спасавања	станов-
ништва,	до	21.12.2020.	године,	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град,	забрањују	се:

-	 	сва	јавна	окупљања	у	групама	већим	
од	50	лица,

- 	 музика	 уживо	 у	 угоститељским	
објектима	 за	 смјештај,	 исхрану	 и	
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спречавање	појаве	и	ширења	COVID	
–	19	болести	на	радном	мјесту.

5.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инсп-
екцијске	послове	да	у	спрово-ђењу	
ове	Наредбе	обезбиједе	поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

6.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	број:	01-
81-66/20	 од	 17.11.2020.	 године	 и	
Наредба	 број: 	 01-81-67/20	 од	
30.11.2020.	године.

7.	 	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављ-
ена	 у	 „Службеном	 гласнику	 општ-
ине	Мркоњић	Град“.																																																																																

Број:	01-	81-	71/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	21.12.2020.	године											Дивна	Аничић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о	 спровођењу	 мјера	 за	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 66-1/21	 од	
13 .01 .2021 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-71/20	

од	21.12.2020.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	

реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 65-1/20	 од	
21 .12 .2020 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.			У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
з а 	 с пречавање 	 и 	 с у зби ј ање	
заразних	 болести,	 те	 заштите	 и	
спасавања	 становништва, 	 до	
15.01.2021.	 године,	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град,	забрањују	
се:

-				сва	јавна	окупљања	у	групама	већим	
од	50	лица,

-	 	 музика	 уживо	 у	 угоститељским	
објектима	 за	 смјештај,	 исхрану	 и	
пиће,

-	 	 сва	 приватна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	10	лица	(свадбе,	крштења,	
рођендани,	 прославе	 и	 други	
породични 	 с к упови 	 с личне	
природе).

2.	 	До	15.01.2021.	године	дозвољавају	
се	такмичарске	активности	спортс-
ких	 организација	 и	 спортиста	
искључиво	без	присуства	публике,	
уз	 поштовање	 свих	 епидеми-
олошких	мјера	које	је	прописао	ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

3.	 	 	До	15.01.2021.	године,	ограничава	
се	радно	вријеме	у	периоду	од	06:00	
до	22:00	часа:
-	 	 свим	 врстама	 угоститељских	

објеката	 за	исхрану	и	пиће	без	
обзира	 да	 ли	 послују	 самоста-
лно 	 или 	 у 	 оквиру 	 других	
објеката	 у	 којима	 се	 обавља	
привредна	 дјелатност	 (бенз-
инске	 пумпне	 станице,	 објекти	
за	смјештај	и	др.)	и

-					спортским	кладионицама.
4. 	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	

обављање	 дјелатности	 дужни	 су	
организовати	 рад	 уз	 обавезно	
предузимање	 мјера	 прописаних	 у	
Упутству	 ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	
здравство	 Републике	 Српске“	 за	
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заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о	 спровођењу	 мјера	 за	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 67-1/21	 од	
01 .02 .2021 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	Наредбе	број:	01-81-71/20	

од	21.12.2020.	године
и	01-81-1/21	од	15.01.2021.	године

1.	 У	 Наредби	 којом	 се	 регулишу	 јавна	
окупљања	 и	 рад	 трговинских	 и	 других	
објеката	 на	 територији	 општине	 Мрко-
њић	Град,	број:	01-81-71/20	од	21.12.2020.	
године	и	01-81-1/21	од	15.01.2021.	године,	
тачка	1.	мијења	се	и	гласи:
„1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	за	
спречавање	и	 сузбијање	 заразних	 болес-
ти,	те	заштите	и	спасавања	становништва,	
до	 22.02.2021.	 године, 	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град,	забрањују	се:

-			сва	јавна	окупљања	у	групама	већим	
од	50	лица,

- 	 музика	 уживо	 у	 угоститељским	
објектима	 за	 смјештај,	 исхрану	 и	
пиће,

-	 	 сва	 приватна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	10	лица	(свадбе,	крштења,	
рођендани, 	 прославе	 и 	 други	
п о р оди чни 	 с к у п о в и 	 с л и ч н е	
природе).“.

2.	Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:
„2.	 До	 22.02.2021.	 године	 дозвољавају	 се	
такмичарске	 активности	 спортских	
организација	и	спортиста	искључиво	без	
присуства	 публике,	 уз	 поштовање	 свих	

објеката	 на	 територији	 општине	 Мрко-
њић	Град,	број:	01-81-71/20	од	21.12.2020.	
године,	тачка	1.	мијења	се	и	гласи:
„1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	за	
спречавање	 и 	 сузбијање	 заразних	
болести , 	 те 	 заштите 	 и 	 спасавања	
становништва,	 до	 01.02.2021.	 године,	 на	
подручју 	 општине	 Мркоњић	 Град,	
забрањују	се:

-				сва	јавна	окупљања	у	групама	већим	
од	50	лица,

- 	 	 музика	 уживо	 у 	 угоститељским	
објектима	 за	 смјештај,	 исхрану	 и	
пиће,

-	 	 	сва	приватна	окупљања	у	групама	
већим	од	10	лица	(свадбе,	крштења,	
рођендани,	прославе	и	други	поро-
дични	скупови	сличне	природе).“.

2.	Тачка	2.	мијења	се	и	гласи:
„2.	 До	 01.02.2021.	 године	 дозвољавају	 се	
такмичарске	 активности	 спортских	
организација	и	спортиста	искључиво	без	
присуства	 публике,	 уз	 поштовање	 свих	
епидемиолошких	 мјера	 које	 је	 прописао	
ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	 здравство	 Репуб-
лике	Српске.“.
3.	Тачка	3.	мијења	се	и	гласи:						
„3.	 До	 01.02.2021.	 године,	 ограничава	 се	
радно	вријеме	у	периоду	од	06:00	до	22:00	
часа:

-	 	 свим	 врстама	 угоститељских	
објеката	 за	исхрану	и	пиће	без	
обзира	 да	 ли	 послују	 самос-
тално	 или	 у	 оквиру	 других	
објеката	 у	 којима	 се	 обавља	
привредна	 дјелатност	 (бензи-
нске	пумпне	станице,	објекти	за	
смјештај	и	др.)	и

															-					спортским	кладионицама.“.
4.	 Ова	 Наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.													

Број:	01-	81-	1/21.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	15.01.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
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за	 спречавање	 и	 сузбијање	 зараз-
них	 болести,	 те	 заштите	 и	 спаса-
вања	становништва,	до	05.03.2021.	
године, 	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	Град,	забрањују	се:

-				сва	јавна	окупљања	у	групама	већим	
од	50	лица,

-	 	 	сва	приватна	окупљања	у	групама	
већим	од	10	лица	(свадбе,	крштења,	
рођендани,	прославе	и	други	поро-
дични	скупови	сличне	природе).

2.	 	До	01.03.2021.	године	забрањује	се	
музика	 уживо	 у	 угоститељским	
објектима	 за	 смјештај,	 исхрану	 и	
пиће.

3.	 	До	05.03.2021.	године	дозвољавају	
се	такмичарске	активности	спорт-
ских	 организација	 и	 спортиста	
искључиво	без	присуства	публике,	
уз 	 поштовање 	 свих 	 епидем -
иолошких	 мјера	 које	 је	 прописао	
ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

4.	 	 	До	05.03.2021.	године,	ограничава	
се	радно	вријеме	у	периоду	од	06:00	
до	22:00	часа:
-	 	 свим	 врстама	 угоститељских	

објеката	 за	исхрану	и	пиће	без	
обзира	 да	 ли	 послују	 самост-
ално	 или	 у	 оквиру	 других	
објеката	 у	 којима	 се	 обавља	
привредна	 дјелатност	 (бензи-
нске	пумпне	станице,	објекти	за	
смјештај	и	др.)	и

-					спортским	кладионицама.
5. 	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	

обављање	 дјелатности	 дужни	 су	
организовати	 рад	 уз	 обавезно	
предузимање	 мјера	 прописаних	 у	
Упутству	 ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	
здравство	 Републике	 Српске“	 за	
спречавање	појаве	и	ширења	COVID	
–	19	болести	на	радном	мјесту.

6.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	послове	да	у	спровођењу	ове	
Наредбе	 обезбиједе	 поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

7.	 	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Наредбе,	
престаје	да	важи	Наредба	број:	01-
81-71/20	од	21.12.2020.	године,	01-
81-1/21	од	15.01.2021.	године	и	01-

епидемиолошких	 мјера	 које	 је	 прописао	
ЈЗУ	„Институт	за	јавно	здравство	Републ-
ике	Српске.“.
3.	Тачка	3.	мијења	се	и	гласи:						
„3.	 До	 22.02.2021.	 године,	 ограничава	 се	
радно	вријеме	у	периоду	од	06:00	до	22:00	
часа:

-	 	 свим	 врстама	 угоститељских	
објеката	 за	исхрану	и	пиће	без	
обзира	 да	 ли	 послују	 самост-
ално	 или	 у	 оквиру	 других	
објеката	 у	 којима	 се	 обавља	
привредна	 дјелатност	 (бензи-
нске	пумпне	станице,	објекти	за	
смјештај	и	др.)	и

-					спортским	кладионицама.“.
3.	 	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	

доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављ-
ена	 у	 „Службеном	 гласнику	 општ-
ине	Мркоњић	Град“.										

Број:	01-	81-	3/21.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.02.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуац-
ијама	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 болести	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о	 спровођењу	 мјера	 за	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 68-1/21	 од	
22 .02 .2021 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
1.			У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
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На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	
з)	 Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	
ванредним	 ситуацијама	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	121/12	и	
46/17),	 члана	 43.	 Закона	 о	 заштити	
становништва	 од	 заразних	 болести	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 90/17,	 42/20	 и	 98/20),	 Одлуке	 о	
проглашењу	 ванредне	 ситуације	 на	
територији	Републике	Српске	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 25/20),	
члана	 17.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15),	
члана	3.	Одлуке	о	именовању	Општинског	
штаба	за	ванредне	ситуације,	број:	01-81-
10/19	 од	 24.10.2019.	 године,	 Општински	
штаб	за	ванредне	ситуације,	доноси

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К

1.	 Ставља	 се	 ван	 снаге	 Закључак	 о	
обустави	 рада	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град,	
број:	 01-81-69/20	 од	 03.12.2020.	
године.

2. 	 За	 реализацију	 овог	 закључка	
задужује	се	ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	
Ђукановић“	Мркоњић	Град.

3.			Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења	и	исти	ће	бити	објављен	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	70/20.																						КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	11.12.2020.	године													Дивна	Аничић,	с.р.

81-3/21	од	01.02.2021.године.
8.	 	Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	

доношења	и	иста	ће	бити	објавље-
на	у	„Службеном	гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.					

Број:	01-	81-	7/21.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	22.02.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

На	основу	члана	45.	став	1.	тачка	з)	
Закона	 о	 заштити	 и	 спасавању	 у	 ванре-
дним	 ситуацијама	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	121/12	и	46/17),	
члана	43.	Закона	о	заштити	становништва	
од	заразних	болести	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	 Одлуке	 о	 проглашењу	 ванредне	
ситуације	 на	 територији	 Републике	
Српске	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 25/20),	 члана	17.	Одлуке	о	
организацији	и	функционисању	цивилне	
заштите	 у	 области	 заштите	и	 спасавања	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/15),	 члана	 3.	 Одлуке	 о	 именовању	
Општинског	штаба	за	ванредне	ситуације,	
број:	 01-81-10/19	 од	 24.10.2019.	 године,	
Општински	штаб	 за	 ванредне	 ситуације,	
доноси

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К

1.		У	циљу	спровођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	и	 сузбијање	 вируса	
корона	 (COVID	 19)	 на	 територији	
општине	Мркоњић	Град,	обуставља	
се	 рад	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	
Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	 до	
даљњег.

2.			За	реализацију	овог	закључка	заду-
жује	 се	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	
Ђукановић“	Мркоњић	Град.

3.			Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења	и	исти	ће	бити	објављен	
у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-	81-	69/20.																						КОМАНДАНТ	ШТАБА
Дана,	03.12.2020.	године													Дивна	Аничић,	с.р.			
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