
Број:	6/20,	09.10.2020.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Нацрта	Одлуке	о	измјени	

Одлуке	о	извршењу	
буџета	општине	Мркоњић	Град	за	

2020.	годину	

1.	 Усваја	 се	 Нацрт	 Одлуке	 о	 измјени	
Одлуке	 о	 извршењу	 буџета	 општ-
ине	Мркоњић	Град	за	2020.	годину.

2.	 Овај	Закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављен	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	72/20.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

	 На	 основу	 члана	 35.	 Закона	 о	
буџетском	 систему	 Републике	 Српске	
(«Службени	гласник	Републике	Српске»),	
број:	121/12,	52/14,	103/15	и	15/16)	члана	
36.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(''Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град'',	број:	10/17)	 	Скупштина	општине	
Мркоњић	Град,	на	36.	сједници	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је

О		Д		Л		У		К		У
о	усвајању	Нацрта	ребаланса	�уџета	
општине	Мркоњић	Град	за	2020.	

годину

Члан	1.
	 Усваја	се	Ребаланс	Буџета	општине	
Мркоњић	 Град	 за	 2020.	 годину	 у	 износу	
12.417.000КМ,	који	се	састоји	од	прихода,	
грантова	и	примитака	у	висини	од	чега	је:
1.	 Распоређено	 за	 расходе	 за	 одређене	

намјене	 																														11.953.000	КМ
2.	 Распоређено	 за	 отплату	 кредита							

394.000	КМ
3.	 Распоређено	 за	 средства	 резерви																				

70.000	КМ

Члан	2.
	 Саставни	дио	 ове	Одлуке	 је	 Реба-

ланс	 буџета	 општине	 Мркоњић	 Град	 за	
2020.	годину.

Члан	3.
	 Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	 даном	

доношења	и	�иће	објављивања		у	«Служб-
еном	гласнику	општине	Мркоњић	Град».	

Број:	02-	022-	71/20.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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аничне	сарадње	са	Градом	Смедерево.

III
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

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

Број:	02-	022-	74/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,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	 36.	 сједници	 одржаној	
дана	09.10.2020.	године		д	о	н	и	ј	е	л	а		је

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	новчаних	средстава	за	

лијечење	Сладојевић	Јелене

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новча-

на	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	са	буџетске	резерве	–	реалокацијом	
на	потрошачку	јединицу	00670130	Одјељ-
ење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	 –	 позиција	 4161000-	 текуђе	
дознаке	грађанима	из	буџета	–	здравство,	
Сладојевић	Јелени	из	Мркоњић	Града,	у	
износу	од	5.000,00	КМ.

II
Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	

одобравају	 се	 у	 сврху	 учешћа	 у	 трошко-
вима	лијечења	„Hodgkin	Lymphoma	CS	IIIb“	
путем	 биолошко-	 имунолошке	 терапије	
на	клиници	„Health	Medic“	Нови	Сад.

Одобрена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	 рачун	 број	 562-099-815-596-5552	
који	 се	 води	 код	 НЛБ	 Банке	 Бања	 Лука,	
филијала	Мркоњић	Град.

III
За	извршење	ове	Одлуке	 задужује	

се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	 финансије	
Општинске	 управе	 општине	 Мркоњић	
Град.

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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Извјештаја	о	извршењу	
Буџета	општине	Мркоњић	Град	у	

периоду	I	–	VI		2020.	године	

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 извршењу	
Буџета	 општине	 Мркоњић	 Град	 у	
периоду	I	–	VI		2020.	године.

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

Број:	02-	022-	73/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	и	145	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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	прихватању	иницијативе	за	сарадњу	

Општине	Мркоњић	Град	и	Града	
Смедерева

I
Скупштина	 општине	 Мркоњић	

Град	прихвата	иницијативу	Града	Смеде-
рева,	 Република	 Србија,	 за	 остваривање	
прекограничне	 сарадње	 са	 Општином	
Мркоњић	Град,	у	свим	областима	у	којима	
је	могуће	остварити	сарадњу.

II
Даје	 се	 овлашћење	 начелнику	

оштине	да	може	да	предузме	све	неопхо-
дне	радње	у	сврху	остваривања	прекогр-
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1.	 Прихвата	се	Информација	о	актив-
ностима	 удружења	 грађана	 на	
подручју	 Општине	 Мркоњић	 Град	
за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	77/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

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

безбједности	друмског	саобраћаја
на	подручју	општине	Мркоњић	Град	за	

2019.	годину	

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 стању	 безбј-
едности	 друмског	 саобраћаја	 на	
подручју	 општине	 Мркоњић	 Град	
за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	78/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

IV
Ова 	 Одлука 	 ступа 	 на 	 снагу	

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

Број:	02-	022-	75/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	стању	

јавне	безбједности	у	периоду
I-VI	2020.	године	на	подручју	

општине	Мркоњић	Град

1.	 Прихвата	 се	Информација	о	 стању	
јавне	 безбједности	 у	 периоду	 I-VI	
2020.	године	на	подручју	Општине	
Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	76/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Репуб-лике	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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К	
о	прихватању	Информације	о	

активностима	удружења	грађана
на	подручју	општине	Мркоњић	Град	за	

2019.	годину



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

Број:	02-	022-	80/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

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

Дјечији	вртић	„Миља	Ђукановић“
Мркоњић	Град	за	радну	2019/2020.	

годину	

1.	 Усваја	се	Извјештај	о	раду	ЈУ	Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	
Град	за	радну	2019/2020.	годину.

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

Број:	02-	022-	81/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	и	82.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
члана	21.	став	2.	Закона	о	предшколском	
васпитању	 (	 „Службени	 гласник	 Репу-
блике	 Српске“,	 број	 79/15,	 63/20),	 члана	
36.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	 36.	 сједници	 одржаној	
дана	 09.10.2020.	 године,	 донијела	 је	
сљедећу

О	Д	Л	У	К	У
о	давању	сагласности	на	годишњи	

Програм	рада	предшколске	установе

1.	 Даје	 се	 сагласност	 на	 годишњи	

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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К	
о	прихватању	Информације	о	раду	ЈУ	
ОШ	„Петар	Кочић“	Мркоњић	Град

у	школској	2019/2020.	години	и	упис	
ученика	у	школској	2020/2021.	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	раду	ЈУ	
ОШ	„Петар	Кочић“	Мркоњић	Град	за	
школску	2019/2020.	годину	и	упис	
ученика	 у	 школској	 2020/2021.	
години.

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

Број:	02-	022-	79/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	раду	ЈУ	
ОШ	„Иван	Горан	Ковачић“	Мркоњић	
Град	у	школској	2019/2020.	години	и	
упис	ученика	у	школској	2019/2020	
години	и	упис	ученика	у	школској	

2020/2021.	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	раду	ЈУ	
ОШ	„Иван	Горан	Ковачић“	Мркоњић	
Град	у	школској	2019/2020	години	
и 	 у пи с 	 у ч еника 	 у 	 школ ско ј	
2020/2021.	години.
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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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	раду	ЈУ	

Машинска	школа	Мркоњић	Град	
у	школској	2019/2020.	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	раду	ЈУ	
Машинска	школа	Мркоњић	Град	у	
школској	2019/2020.	години.

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

Број:	02-	022-	84/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

	 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	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20	),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	

Програм 	 рада 	 предшколске	
установе	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	
Ђукановић“	 Мркоњић	 Град	 за	
2020/21.	годину.

2.	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 а	 биће	 објављена	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	82/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,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	36.	сједници,	одржаној	
дана	09.10.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	раду	ЈУ	

Гимназија	Мркоњић	Град
у	школској	2019/2020	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	раду	ЈУ	
Гимназија	 Мркоњић	 Град	 у	 школ-
ској	2019/2020.	години.

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

Број:	02-	022-	83/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	09.10.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20	),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	 Одлуком	 одобравају 	 се	

новчана	 средства	 из	 буџета	 општине	
Мркоњић	Град,	на	потрошачкој	јединици	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	–	00670130,	позиција	415	200	
-	 Остали	 текући	 грантови	 непрофитним	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	 заједнице	 Мајдан	 у	 износу	 од	
1.318,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Ограђивање	 гро�ља	 у	 Оћунама“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	Савјет	мјесне	заједнице	Мајдан	
о	 изабраном	 добављачу,	 ради	 коорди-

текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	Бјелајце	у	износу	од	2.980,00	
КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Уређење	 јавних	површина	у	Бјелајцу“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	поступка	 јавне	набавке	обави-
јести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	 Бјелајце	 о	
изабраном	добављачу,	ради	координације	
и	 праћења	 саме	 реализације	 пројекта	на	
подручју	мјесне	заједнице	Бјелајце.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-1/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.						

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	

Страна	6,	број	6 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



жиро	рачун	добављача.
III

	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Подрашница	 о	 изабраном	 добављачу,	
ради	 координације	 и	 праћења	 саме	
реализације	 пројекта	 на	 подручју	 мјесне	
заједнице	Подрашница.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-3/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.						

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	 Одлуком	 одобравају 	 се	

нације	 и	 праћења	 саме	 реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Мајдан.

V
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-2/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.						

	 На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
т е к у ћ и 	 г р а н т о в и 	 н е п р офи т н им	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	заједнице	Подрашница	у	износу	
од	2.164,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“На�авка	 сточне	 ваге“	 ода�раном	 по	
Јавном	 позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	
подршку	 пројектима	 мјесних	 заједница,	
број:	04/2-016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
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										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	Центар	 у	 износу	 од	3.000,00	
КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Постављање	 клупа	 за	 пресвлачење	
�е�а	 на	 трговима	 и	 постављање	
гумених	подлога	на	игралишту	на	тргу“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

новчана	 средства	 из	 буџета	 општине	
Мркоњић	Град,	на	потрошачкој	јединици	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	–	00670130,	позиција	415	200	
-	 Остали	 текући	 грантови	 непрофитним	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	заједнице	Ораховљани	у	износу	
од	2.998,60	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Изградња	 тротоара	 око	 парохијске	
сале	 у	 Ораховљанима“	 ода�раном	 по	
Јавном	 позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	
подршку	 пројектима	 мјесних	 заједница,	
број:	04/2-016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Ораховљани	о	изабраном	добављачу,	ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Ораховљани.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-4/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.						
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II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Уређење	 локалног	 пута	 Баљвине	 -	
Бочац“	 ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
		 За	 извршење	 ове	Одлуке	 задужују	
се	Одјељење	за	општу	управу	и	друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Баљвине	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Баљвине.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-6/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.				

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	поступка	јавне	набавке	обавиј-
ести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	 Центар	 о	
изабраном	добављачу,	ради	координације	
и	 праћења	 саме	 реализације	 пројекта	на	
подручју	мјесне	заједнице	Центар.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-5/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.						

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новча-

на	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	Баљвине	у	износу	од	3.000,00	
КМ.
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V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-7/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	 Одлуком	 одобравају 	 се	

новчана	 средства	 из	 буџета	 општине	
Мркоњић	Град,	на	потрошачкој	јединици	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	–	00670130,	позиција	415	200	
-	 Остали	 текући	 грантови	 непрофитним	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	заједнице	Каменица	у	износу	од	
3.000,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Санација	 и	 осликавање	 потпорног	
зида	на	транзиту“	ода�раном	по	 Јавном	
позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница,	број:	04/2-
016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	 Одлуком	 одобравају 	 се	

новчана	 средства	 из	 буџета	 општине	
Мркоњић	Град,	на	потрошачкој	јединици	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	–	00670130,	позиција	415	200	
-	 Остали	 текући	 грантови	 непрофитним	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	заједнице	Густовара	у	износу	од	
2.980,00	КМ.

II
	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	

одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Чишћење	 старе	 школе	 у	 Густовари“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Густовара	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Густовара.
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ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Ново	 Насеље	 у	 износу	 од	
2.451,50	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Уређење	 земљишта	 за	 постављање	
дјечијег	 игралишта	 у	 Новом	 Насељу“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	мјесне	 заједнице	Ново	
Насеље	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Ново	Насеље.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-9/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			

III
За	извршење	ове	Одлуке	 задужују	

се	Одјељење	за	општу	управу	и	друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Каменица.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-8/20.											НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-
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општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	мјесне	 заједнице	Ново	
Насеље	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Ново	Насеље.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-10/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новча-

на	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Медна	 у	 износу	 од	 2.995,20	
КМ.

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Ново	 Насеље	 у	 износу	 од	
3.000,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Израда	 и	 уградња	 �алкон	 куле	 на	
дјечијем	 игралишту“	 ода�раном	 по	
Јавном	 позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	
подршку	 пројектима	 мјесних	 заједница,	
број:	04/2-016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	
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4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Горњи	 Граци	 у	 износу	 од	
1.743,30	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Уређење	планинарске	куће“	ода�раном	
по	Јавном	позиву	за	додјелу	средстава	за	
подршку	 пројектима	 мјесних	 заједница,	
број:	04/2-016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	поступка	 јавне	набавке	обави-
јести	Савјет	мјесне	заједнице	Горњи	Граци	
о	 изабраном	 добављачу,	 ради	 коорди-
нације	 и	 праћења	 саме	 реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Горњи	Граци.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Детекција	 и	 отклањање	 кварова	 на	
водоводу	 „Циган“,	 заселак	 Мандићи“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	Савјет	мјесне	заједнице	Медна	
о	 изабраном	 добављачу,	 ради	 коорди-
нације	 и	 праћења	 саме	 реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Медна.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-11/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
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III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Магаљдол	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Магаљдол.

V
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-13/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-12/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Магаљдол 	 у	 износу	 од	
3.000,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“На�авка	 тракторског	 прикључка	
Малчер	 за	 одржавање	 сеоског	 пута“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.
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										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Бараћи	 у	 износу	 од	3.000,00	
КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Санација	 ауто�уског	 стајалишта	 и	
постављање	плочица	на	улазу	у	мјесни	
од�ор“	 ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	Подбрдо	у	износу	од	2.531,00	
КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Изградња	 три	 пропуста	 на	 пољским	
путевима“	ода�раном	по	Јавном	позиву	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Подбрдо	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Подбрдо.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-14/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.			
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II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Изградња	 и	 постављање	 кућице	 са	
то�оганом	на	игралишту	на	З�оришту“,	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
За	извршење	ове	Одлуке	 задужују	

се	Одјељење	за	општу	управу	и	друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Збориште	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Збориште.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-16/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Бараћи	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Бараћи.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-15/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Збориште 	 у 	 износу 	 од	
1.500,00	КМ.		
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V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-17/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	 Одлуком	 одобравају 	 се	

новчана	 средства	 из	 буџета	 општине	
Мркоњић	Град,	на	потрошачкој	јединици	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	–	00670130,	позиција	415	200	
-	 Остали	 текући	 грантови	 непрофитним	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	 заједнице	 Ступари	 у	 износу	 од	
2.993,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Ограђивање	 гро�ља	 у	 Томићима“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новча-

на	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	Мајдан	 у	 износу	 од	 1.980,81	
КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Постављање	 коша	 на	 игралишту	
поред	школе	 у	 Мајдану“	 ода�раном	 по	
Јавном	 позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	
подршку	 пројектима	 мјесних	 заједница,	
број:	04/2-016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	Савјет	мјесне	заједнице	Мајдан	
о 	 и з а б р а н о м 	 д о б а в љ а ч у , 	 р а д и	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Мајдан.
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ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Подоругла 	 у	 износу	 од	
1.146,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Санација	настрешнице	на	 ауто�уском	
стајалишту“	ода�раном	по	Јавном	позиву	
за 	 дод јелу 	 средстава 	 за 	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница,	број:	04/2-
016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	

се	Одјељење	за	општу	управу	и	друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Подоругла	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Подоругла.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-19/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Ступари	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Ступари.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-18/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-
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општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Подоругла	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Подоругла.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-20/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
т е к у ћ и 	 г р а н т о в и 	 н е п р офи т н им	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	заједнице	Каменица	у	износу	од	
650,00	КМ.

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	Српске“,	 број	97/16	и	36/19),	 члана	
66.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Подоругла 	 у	 износу	 од	
1.161,73	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“На�авка	улазних	врата	на	Дому	мјесне	
заједнице	 Подоругла“	 ода�раном	 по	
Јавном	 позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	
подршку	 пројектима	 мјесних	 заједница,	
број:	04/2-016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	
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додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новча-

на	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Горњи	Шеховци	 у	 износу	 од	
1.404,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	се	у	сврху	подршке	пројекту	“	
Освјетљење	 соларним	 свјетиљкама	
про с тора 	 око 	 школе 	 у 	 Горњим	
Шеховцима“	ода�раном	по	Јавном	позиву	
за 	 дод јелу 	 средстава 	 за 	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница,	број:	04/2-
016-2/20	од	21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	Савјет	мјесне	заједнице	Горњи	
Шеховци	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Горњи	Шеховци.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“На�авка	 и	 постављање	 10	 огласних	
та�ли“	 ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	 Савјет	 мјесне	 заједнице	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Каменица.

V
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-21/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	59.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
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III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	Одјељење	за	изградњу	града	
и	 управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.	

IV
На	основу	ове	Одлуке,	Одјељење	за	

општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
дужно	 је	 да	 упути	 захтјев	 за	 покретање	
поступка	 јавне	 на�авке	 за	 реализацију	
пројекта	из	тачке	 II	исте	Одлуке	и	да	по	
окончању	 поступка 	 јавне 	 набавке	
обавијести	Савјет	мјесне	заједнице	Горњи	
Шеховци	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Горњи	Шеховци.

V
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-23/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 84.	 став	 1.	 тачка	 18.	 	 Закона	 о	
предшколском	 васиптању	 и	 о�разовању	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“	
�рој	79/15)	и	члана	66.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“	�рој	10/17),	на	захтјев	
ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	 Град, 	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град,		д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	за	расписивање	
конкурса	за	попуњавање	упражњених

	радних	мјеста	у	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град

1.	 Даје	 се	 сагласност	 да	 ЈУ	 Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	

V
		 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 �ити	 о�јављена	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	04/2-016-2-22/20.									НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	10/17)	и	члана	8.	Правилника	о	
поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
пројектима	мјесних	заједница	(„Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
4/18	и	1/20),	а	у	вези	са	Јавним	позивом	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	заједница,	број:	04/2-016-2/20	од	
21.02.2020.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	средстава

I
Овом	Одлуком	одобравају	се	новча-

на	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Горњи	Шеховци	 у	 износу	 од	
2.340,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одо�равају	се	у	сврху	подршке	пројекту	“	
Освјетљење	 соларним	 свјетиљкама	
главног	 пута	 око	 школе	 у	 Сурјану“	
ода�раном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
заједница, 	 број : 	 04/2-016-2/20	 од	
21.02.2020.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.
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На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 43. 	 Закона	 о 	 предшколском	
васиптању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гласник	Репу�лике	Српске“	�рој	79/15)	и	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“	
�рој	 10/17),	 на	 захтјев	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	 Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	
Начелник	општине	Мркоњић	Град,	д	о	н	о	с	
и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	
за	увећање	�роја	дјеце

1.	 Даје	се	сагласност		ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	 Град	
за	увећање	�роја	дјеце	у	васпитним	
групама	за	20%	за	радну	2020/21.	
годину.

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 �иће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град.“

Број:	01-60-15/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 23. 	 Закона	 о 	 предшколском	
васиптању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гласник	Репу�лике	Српске“	�рој	79/15)	и	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“	
�рој	 10/17),	 на	 захтјев	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	 Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	
Начелник	 општине	 Мркоњић	 Град,	
д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	за	утврђивање	

радног	времена

1.	 Даје	се	сагласност		ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	 Град	
за	 утврђивање	 радног	 времена	 за	
радну	2020/2021.	годину	и	то	:

Град	 распише	 конкурс	 за	 попу-
њавање	 сљедећег	 упражњеног	
радног	мјеста	:
-	 	 Дипломирани	 васпитач,	 ВСС,	

положен	 стручни	 испит,	 радно	
искуство	од	 једне	године	–	 рад	
на	одређено	вријеме	(	до	повра-
тка	 радника	 са	 породиљског	
одсуства).

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 исто	 ће	 бити	 обја-
вљено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	01-60-14/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	14.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 и	 82.	 став	 3.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Служ�ени	
гласник	Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16	и	
36/19),	 члана	66.	 и	87.	 Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени 	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17)	 и	
ч л а н а 	 7 . 	 П р а в и лни к а 	 о 	 д од ј е л и	
једнократне	новчане	помоћи	за	побољш-
ање	 услова	 становања	 породица	 са	
четворо	и	више	дјеце	(„Службени	гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/20),	
Начелник	општине	доноси

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	измјени	рјешења	о	именовању	
Комисије	за	додјелу	једнократне	

новчане	помоћи	за	побољшање	услова	
становања	породица	са	четворо	и	

више	дјеце

1.	У	 тачки	 I	 рјешења	о	именовању	
Комисије	за	додјелу	једнократне	новчане	
помоћи	за	побољшање	услова	становања	
породица	 са	 четворо	 и	 више	 дјеце,	 број:	
01-111-5/20	 од	 14.05.2020.	 године,	
подтачка	3)	мијења	се	и	гласи:

„3)	Драган	Плејић,	члан.

2.	 Овo	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	
даном	доношења,	а	исто	ће	бити	објављ-
ено	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-111-5/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	19.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	
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2.	 Средства	 се	 исплаћују	 Епархији	
бихаћко	 –	 петровачкој	 -	 Босански	
Петровац	на	основу	закључка	број	
01-532-252/20,	 а	 утрошиће	 се	 за	
започете	грађевинске	радове.

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

4.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 �ит	 ће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 	 	 	 	 гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.													

Број:	01-400-24/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.09.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

	 На	 основу	 члана	 66.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 �рој:	
10/17	 и	 члана	 10. 	 и	 11). 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
з а 	 2 0 2 0 . 	 г о д и н у 	 б р о ј : 	 0 2 - 0 2 2 -
167/19(„Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“ 	 број : 	 11/19) 	 дана	
23.09.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	4.000,00КМ

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

- Са	 потрошачке	 јединице	
99999999	 -	Трезор	општине	
Мркоњић	 Град,	 позиција	
372200	 -	 Буџетска	 резерва

								.....................................4.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670130	 – 	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	 на	 позицију	
415200,	 текући	 грантови	
вјерским	 организацијама

								.....................................4.000,00КМ

-					за	о�јекат	у	граду,	радно	вријеме	
од	06:30	до	16:00	часова	сваког	
радног	дана,

-	 	 	 	за	о�јекат	у	Подрашници,	радно	
вријеме	 од	 08:00	 до	 14:00	
часова,

- 	 	 за	 о�јекат	 у	 Бјелајцу,	 радно	
вријеме	 од	 08:00	 до	 14:00	
часова.

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 �иће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-60-16/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.08.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 �рој:	
10/17	 и	 члана	 10. 	 и	 11). 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
з а 	 2 0 2 0 . 	 г о д и н у 	 б р о ј : 	 0 2 - 0 2 2 -
167/19(„Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“ 	 број : 	 11/19) 	 дана	
23.09.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	55.000,00КМ

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.................55.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670130	 – 	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	 на	 позицију	
415200,	 текући	 грантови	
вјерским	 организација -
ма.............................55.000,00КМ
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приправник	 –	 рад	 на	 одређено	
вријеме	...............................1	извршилац

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:	01-60-18/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	09.10.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 84. 	 Закона	 о 	 предшколском	
васпитању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гласник	Репу�лике	Српске“	�рој	79/15)	и	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“	
�рој	 10/17),	 на	 захтјев	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	 Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	
Начелник	 општине	 Мркоњић	 Град,	
д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	за	расписивање	
конкурса	за	попуњавање	упражњених

	радних	мјеста	у	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град

1.	 Даје	 се	 сагласност	 да	 ЈУ	 Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	
Град	 распише	 конкурс	 за	 попуња-
вање 	 сљедећих 	 упражњених	
упражњених	радних	мјеста:

- Дипломирани	 васпитач,	 ВСС,	
положен	 стручни	испит	–	рад	на	
одређено	вријеме	у	ПО	Бјелајце,	за	
радну	 2020/2021. 	 годину, 	 до	
31.08.2021.	године.......1	извршилац,

- Помоћни	 радник	 (	 спремачица),	
НК	 –	 рад	 на	 одређено	 вријеме,	 за	
радну	 2020/2021. 	 годину, 	 до	
31.08.2021.	године	.......1	извршилац,

- Кувар,	 ССС	 – 	 рад	 на	 одређено	
вријеме	у	ПО	Подрашница,	за	радну	
2020/2021.	 годину,	 до	 31.08.2021.	
године	................................1	извршилац.

2.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 исто	 ће	 бити	 објав-
љено	 у	 „Службеном	 гласнику	

1.	 Средства	 се	 исплаћују	 Српској	
православној	црквеној	општини	Бочац	на	
основу	 закључка	 број	 01-532-248/20,	 а	
утрошиће	 се	 за	 реализацију	 започетих	
пројеката.

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

3.	 Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	
даном	 доношења	 и	 �ит	 ће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном		гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.			

Број:	01-400-25/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.09.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 84. 	 Закона	 о 	 предшколском	
васиптању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гласник	Репу�лике	Српске“	�рој	79/15)	и	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“	
�рој	 10/17),	 на	 захтјев	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	 Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	
Начелник	 општине	 Мркоњић	 Град,	
д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	за	расписивање	
конкурса	за	попуњавање	упражњених

	радних	мјеста	у	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град

1.	 Даје	 се	 сагласност	 да	 ЈУ	 Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	
Град	 распише	 конкурс	 за	 попуња-
вање 	 сљедећих 	 упражњених	
упражњених	радних	мјеста:

- Дипломирани	 педагог 	 ВСС,	
приправник	 –	 рад	 на	 одређено	
вријеме	...............................1	извршилац

- Дипломирани	 васпитач	 ВСС,	
приправник	 –	 рад	 на	 одређено	
в р и ј е м е 	 у 	 П О 	 П од р ашни ц а	
.................................................1	извршилац	

- Дипломирани	 васпитач	 ВСС,	
приправник	 –	 рад	 на	 дређено	
вријеме	...............................2	извршиоца	

- Дипломирани	 правник	 ВСС,	
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ова	 вршиће	 се	 са	 потрошачке	
јединице	 00670130-Одјељење	 за	 општу	
управу 	 и 	 друштвене 	 д јелатности ,	
позиција	415200-	остали	текући	грантови	
непроф.су�ј-мј.заједнице,	 на	 основу	
о�рачуна	који	води	Одјељење	за	привреду	
и	финансије.

Члан		4.
За	 спровођење	ове	одлуке	задужује	

се	Одјељење	за	општу	управу	и	друштвене	
дјелатности	 и	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.

Члан		5.
Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	

под	 дана	 о�јављивања	 у	 („Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“).

Број:	04/2-016-2/20.															НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	29.09.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

општине	Мркоњић	Град“.
									
Број:	01-60-19/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	09.10.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Служ�ени	 гласник	 Репу�-
лике	 Српске“	 �рој:	 97/16)	 и	 члана	 87.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Служ�-
ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
�рој : 	 10/17) , 	 Начелник	 општине	 ,		
д	о	н	о	с	и	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К

о	утврђивању	дневница	за	представнике	
С а в ј е т а 	 м ј е с н и х 	 з а ј е д н и ц а 	 з а	
присуствовање	 радним	 састанцима	 које	
организује	 општинска	 управа	 општине	
Мркоњић	Град.	

Члан	1.
Овим	Закључком	утврђује	се	право	

на	 дневницу	 представницима	 Савјета	
мјесних	заједница	(предсједник	или	лице	
које	 овласти	 предсједник	 Савјета	 мјесне	
заједнице)	са	подручја	општине	Мркоњић	
Г р а д 	 з а 	 п р и с у с т в о в ањ е 	 р а д н им	
састанцима	 које	 по	 потре�и	 организује	
општинска	 управа	 општине	 Мркоњић	
Град.

Члан		2.
Право	на	дневницу	има	представник	

Савјета	мјесне	заједнице,	нето	у	висини	од	
30,00	КМ,	по	одржаном	радном	састанку,	о	
којима	 евиденцију	 води	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	 дјелатности	
општине	Мркоњић	Град.

Члан		3.
За	представнике	мјесних	заједница	

који	 припадају	 ванур�аном	 подручју	
општине	 Мркоњић	 Град,	 као	 и	 предста-
вницима	који	долазе	из	насељених	мјеста	
Брдо	и	Копљевићи	исплаћиваће	се	накна-
да	за	путни	трошак,	на	сљедећи	начин:
_	Удаљеност	до	10	км														10,00	КМ
_	Удаљеност	од	10	–	20	км						15,00	КМ
_	Удаљеност	преко		20	км						20,00	КМ

Исплата	дневница	и	путних	трошк-
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