
Број:	8/20,	30.12.2020.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

гласнику	општине	Мркоњић	Град“

Број:	02-	022-	88/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	и	44.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
члана	45.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“, 	 број	 : 	 10/17), 	 члана	 6. 	 	 и	 7.	
Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	број	 :	1/18),	на	
о снову 	 Од луке 	 о 	 потврђивању 	 и	
објевљивању	резултата	локалних	избора	
у	 Босни	 и	 Херцеговини	 број	 05-1-07-1-
2100-1/20 	 од 	 15 .12 .2020 . 	 године ,	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град,	 на	
Конститутивној	 сједници	одржаној	дана,	
30.12.2020.	године,	доноси

О	Д	Л	У	К	У
о	потврђивању	мандата	одборницима
Скупштине	општине	Мркоњић	Град

Члан	1.
Потврђују	се	мандати	24	одборника	

Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град	 у	
мандатном	сазиву	2020-2024.	година	који	
су	 им	 додјељени	 као	 кандидатима	 на	
листи	:

САВЕЗ	НЕЗАВИСНИХ	
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА

1.			Аничић	Дивна,
2.			Димитрић	Радован,

На	основу	члана	39.	и	44.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	
члана	45.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	:	10/17),	члана	8.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	(	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 :	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	доноси

О	Д	Л	У	К	У	
о	избору	Радног	предсједништва	

Конститутивне	сједнице
Скупштине	општине	Мркоњић	Град

Члан	1.	
Именује	 се	 Радно	 предсједништво	

Конститутивне	 сједнице	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град	у	сазиву	:

1.	 Петар	Шикман	–	предсједник,
2.	 Јована	Ступар	–	члан,
3.	 Ђорђе	Алексић	–	члан.

Члан	2.
Задатак	Радног	Предсједништва	је	

да	 у	 складу	 са	 Пословником	 о	 раду	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град	
предсједава	 Конститутивном	 сједницом	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град	 до	
избора	предсједника	Скупштине.

Члан	3.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
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Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Комисије	за	избор	и	
именовање,	награде	и	признања

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Комисија	
за 	 избор 	 и 	 именовање, 	 награде 	 и	
признања	Скупштине	општине	Мркоњић	
Град,	 именована	 рјешењем	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 02-022-
43/18,	од	23.03.2018.	године,	у	сљедећем	
саставу:

1.	Миленко	Милекић,	предсједник,
2.	Велибор	Јарић,члан,
3.	Радомир	Попадић,	члан,
4.	Борислав	Ђурић,	члан,
5.	Милош	Милановић,	члан.

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

																																																				ПРЕДСЈЕДНИК
Број:	02-	022-	90/20.																																			РАДНОГ
Дана,	30.12.2020.	године														ПРЕДСЈЕДНИШТВА
																																																																	Петар	Шикман,с.р.

На	 основу	 члана	 39. 	 став	 (2)	
алинеја	21)	Закона	о	локалној	самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16),	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17)	 и	
члана	40.,	41.,	52.	и	53.	Пословника	о	раду	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници,	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Комисије	за	избор	и	
именовање,	награде	и	признања

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

I			У	Комисију	за	избор	и	именовање,	
награде	и	признања	Скупштине	општине	
Мркоњић	Град	именују	се:

1.			Дивна	Аничић,	предсједник,
2.			Велибор	Јарић,	члан,

4.			Ђуза	Миодраг,
5.			Еремија	Стевица,
6.			Тодоровић	Томислав,
7.			Алексић	Ђорђе,
8.			Јарић	Велибор,
9.			Аничић	Милан,
10.		Ступар	Јована
11.		Антић	Миљка

ДЕМОКРАТСКИ	НАРОДНИ	САВЕЗ	

1.			Алексић	Миланко,
2.			Ступар	Душко,
3.			Батиница	Недељко,
4.			Ђурановић	Александра.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА	ПАРТИЈА

1.			Каурин	Блашко,
2.			Лазендић	Рајко	
3.			Милановић	Горан	

ПАРТИЈА	ДЕМОКРАТСКОГ	ПРОГРЕСА

1.			Шикман	Петар,
2.			Гверо	Млађен,
3.			Милановић	Сергеј

ДЕМОКРАТСКИ	САВЕЗ	–	ДЕМОС

1.			Попадић	Радомир,
2.			Бјелајац	Драгомир,
3.			Грабеж	Гојко.

Члан	2.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења,	а	биће	објављена	у	„Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град.

					ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:	02-	022-	89/20.																																			РАДНОГ
Дана,	30.12.2020.	године														ПРЕДСЈЕДНИШТВА
																																																																	Петар	Шикман,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	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	
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раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	(	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 :	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	доноси

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	избору	предсједника	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

1.	 За	 предсједника	 Скупштине	 опш-
тине	 Мркоњић	 Град,	 изабран	 је	
Стевица	 Еремија-	 дипломирани	
економиста,	 на	 вријеме	 трајања	
мандата	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	Град.

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

																																																														ПРЕДСЈЕДНИК
Број:	02-	022-	93/20.																																			РАДНОГ
Дана,	30.12.2020.	године														ПРЕДСЈЕДНИШТВА
																																																																	Петар	Шикман,с.р.

На	основу	члана	39.	и	56.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 97/16,	
36/19),	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	на	
п р и ј е д л о г 	 Н ач е л ни к а 	 о пштин е ,	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град,	 на	
Конститутивној	 сједници	 одржаној	 дана	
30.12.2020.	године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е	
о	разрјешењу	замјеника	начелника	

општине

I
М И Р О С Л А В 	 К О М Л Е Н И Ћ ,	

дипломирани	 економиста	 из	 Мркоњић	
Града,	 разјешава	 се	 дужности	 замјеника	
начелника	општине	Мркоњић	Град.

II
Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	даном	

доношења,	 а	 биће	 објављено	 у	 „Служб-

	3.			Радомир	Попадић,	члан,	
		4.			Блашко	Каурин,	члан	и

																	5.			Петар	Шикман,	члан.

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

																																																															ПРЕДСЈЕДНИК
Број:	02-	022-	91/20.																																			РАДНОГ
Дана,	30.12.2020.	године														ПРЕДСЈЕДНИШТВА
																																																																	Петар	Шикман,с.р.

На	основу	члана	39.	 	став	(	2)	тачка	
21)	 Закона	 о	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	97/16,	36/19),	члана	41.	и	42.		Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 :	
10/17),	члана	22.	и	176.	Пословника	о	раду	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 :	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	доноси

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разјешењу	предсједника	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

1.	 Разрјешава	 се	 дужности	 пре-
дсједник	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	Град	Миленко	Милекић	–	
машински	инжењер.

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

																																																																ПРЕДСЈЕДНИК
Број:	02-	022-	92/20.																																			РАДНОГ
Дана,	30.12.2020.	године														ПРЕДСЈЕДНИШТВА
																																																																	Петар	Шикман,с.р.

На	основу	члана	39.	 	став	(	2)	тачка	
21)	 Закона	 о	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	97/16,	36/19),	члана	41.	и	42.		Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 :	
10/17),	члана	24.,	176.	и	177.	Пословника	о	



1.	 За	 потпредсједника	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град,	изабран	је	
Блашко	 Каурин	 –	 дипломирани	
економиста,	из	Мркоњић	Града,	на	
вријеме	 трајања	 мандата	 Скупш-
тине	општине	Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	96/20.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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.	 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),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град,	 на	
Конститутивној	 сједници	одржаној	дана,	
30.12.2020.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	секретара	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

1.	 Саша	Радић,	дипломирани	правник	
из	 Мркоњић	 Града,	 разрјешава	 се	
дужности	 секретара	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	97/20.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	године											Стевица	Еремија,с.р.

еном	гласнику	општине	Мркоњић	Град.“

Број:	02-	022-	94/20.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	41.	и	42.		Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 :	
10/17),	члана	22.	и	176.	Пословника	о	раду	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 :	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	доноси

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разјешењу	потпредсједника	

Скупштине	општине	Мркоњић	Град

1.	 Разрјешава	 се	 дужности	 потпре-
дсједник	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	Град	Блашко	Каурин.

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

Број:	02-	022-	95/20.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	41.	и	42.		Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 :	
10/17),	члана	22.,	176.	и	179.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	(	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 :	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана,	 30.12.2020.	
године,	доноси

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	избору	потпредсједника	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град
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сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	начелника	Одјељења	

за	привреду	и	финансије

1 . 	 ТОМИСЛАВ 	 ТОДОРОВИЋ ,	
дипломирани	 инжењер	 пољо-
привреде,	 из	 Мркоњић	 Града,	
разрјешава	се	дужности	начелн-
ика	 Одјељења	 за	 привреду	 и	
финансије	у	Општинској	управи	
општине	Мркоњић	Град.

2.	 	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	99/20.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	 :	 10/17),	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	привреду	и	
финансије

1.	 М И Р О С Л А В 	 К О М Л Е Н И Ћ ,	
дипломирани	 економиста, 	 из	
Мркоњић	 Града,	 именује	 се	 за	
вршиоца	 дужности	 начелника	
Oдјељења	за	привреду	и	финансије	
у	 Општинској	 управи	 општине	
Мркоњић	Град,	почев	од	30.12.2020.	
године	 до	 окончања	 редовне	
конкурсне	 процедуре	 за	 избор	 и	

На	основу	члана	39.	 	став	(	2)	тачка	
21)	 Закона	 о	 локалној 	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16,	 36/19),	 члана	 50.	 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	 Конститутивној 	 с једници	
одржаној	 дана, 	 30.12.2020.	 године,	
донијела	је	

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

Мркоњић	Град

1.	 Саша	Радић,	дипломирани	правник	
из	 Мркоњић	 Града,	 именује	 се	 за	
вршиоца	 дужности	 секретара	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град,	 почев	 од	 31.12.2020.	 године	
до	 окончања	 редовне	 конкурсне	
процедуре	 за	 избор	 и	 именовање	
секретара	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	98/20.																								ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	 намјеш-
теницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	 Репуб-
лике	 Српске“,	 број	 97/16)	 и	 члана	 72.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/179,	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
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бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
број 	 : 	 10/17), 	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

начелника	Oдјељења	за	општу	управу	
и	друштвене	дјелатности

1.	 ВЛАДИМИР	 ЏЕВЕР, 	 професор	
географије,	 из	 Мркоњић	 Града,	
именује	 се	 за	 вршиоца	 дужности	
начелника	 Oдјељења	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности	у	
Општинској 	 управи	 општине	
Мркоњић	Град,	почев	од	30.12.2020.	
године	 до	 окончања	 редовне	
конкурсне	 процедуре	 за	 избор	 и	
именовање	начелника	Одјељења.

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

Број:	02-	022-	102/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	 намјеш-
теницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	72.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/179,	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	начелника	Oдјељења	

за	просторно	планирање	
и	комуналне	послове

1.	 С Л О Б О Д А Н 	 Р А Ј К О В И Ћ ,	
дипломирани	правник	из	Мркоњић	
Града,	 разрјешава	 се	 дужности				

именовање	начелника	Одјељења.

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

Број:	02-	022-	100/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	 намјеш-
теницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	72.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/179,	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

начелника	Oдјељења	за	општу	управу	
и	друштвене	дјелатности

1.	 Владимир 	 Џевер , 	 п рофе сор	
географије,	 из	 Мркоњић	 Града,	
разрјешава	 се	 дужности	 вршиоца	
дужности	 начелника	Oдјељења	 за	
општу 	 управу 	 и 	 друштвене	
дјелатности	 у	 Општинској	 управи	
општине	Мркоњић	Град.

2.	 Ово 	 Р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	101/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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.	
Статута	 општине	Мркоњић	Град	 („Служ-
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На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	
Закона	 о	 службеницима	 и	 намјеш-
теницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	72.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/179,	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	начелника	Одјељења	

за	изградњу	града	и	
управљање	имовином

1.	 НЕДЕЉКО	 АНТИЋ,	 дипломирани	
инжењер	 шумарства	 из	 Мркоњић	
Града,	 разрјешава	 се	 дужности	
начелника	 Одјељења	 за	 изградњу	
града	 и	 управљање	 имовином	 у	
Општинској 	 управи	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Ово 	 Р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	105/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	године											Стевица	Еремија,с.р.

	 			

начелника	Oдјељења	за	просторно	
планирање	и	комуналне	послове	у	
Општинској 	 управи	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Ово 	 Р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	103/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	 :	 10/17),	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

начелника	Oдјељења	за	просторно	
планирање	и	комуналне	послове

1.	 С Л О Б О Д А Н 	 Р А Ј К О В И Ћ ,	
дипломирани	 правник,	 из	 Мрко-
њић	Града,	именује	 се	 за	вршиоца	
дужности	 начелника	Oдјељења	 за	
просторно	планирање	и	комуналне	
послове	 у	 Општинској	 управи	
општине	Мркоњић	 Град,	 почев	 од	
30.12.2020.	 године	 до	 окончања	
редовне	 конкурсне	 процедуре	 за	
избор	 и	 именовање	 начелника	
Одјељења.

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

Број:	02-	022-	104/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	начелника	Одјељења	

за	инспекцијске	послове	

1.	 Митар	 Цвијић, 	 дипломирани	
економиста	 из	 Мркоњић	 Града,	
разрјешава	се	дужности	начелника	
Одјељења	за	инспекцијске	послове	
у	 Општинској	 управи	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Ово 	 Р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	107/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	 :	 10/17),	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана ,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	
инспекцијске	послове

1.	 МИТАР	 ЦВИЈИЋ,	 дипломирани	
економиста	 из	 Мркоњић	 Града,	
именује	 се	 за	 вршиоца	 дужности	
начелника	 Одјељења	 за	 инспек-
цијске	 послове	 у	 Општинској	
управи	 општине	 Мркоњић	 Град,	
почев	 од	 30.12.2020.	 године	 до	
окончања	 редовне	 конкурсне	
процедуре	 за	 избор	 и	 именовање	
начелника	Одјељења.

2.	 Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављено	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	

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.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	 :	 10/17),	Скупштина	општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана ,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	
начелника	Одјељења	за	изградњу	
града	и	управљање	имовином

1.	 НЕДЕЉКО	 АНТИЋ,	 дипломирани	
инжењер	 шумарства	 из	 Мркоњић	
Града,	 именује	 се	 за	 вршиоца	
дужности	 начелника	 Одјељења	 за	
изградњу	 града	 и	 управљање	
имовином	 у	 Општинској	 управи	
општине	Мркоњић	 Град,	 почев	 од	
30.12.2020.	 године	 до	 окончања	
редовне	 конкурсне	 процедуре	 за	
избор	 и	 именовање	 начелника	
Одјељења.

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

Број:	02-	022-	106/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	 намјеш-
теницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	72.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/179,	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	
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одржаној 	 дана	 30.12.2020. 	 године,	
донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Комисије	за	Статут,	
прописе	и	спровођење	Етичког	
кодексаСкупштине	општине	

Мркоњић	Град

I	 	У	Комисију	за	Статут,	прописе	и	
спровођење	 Етичког	 кодекса	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град	именују	се:

1.			Милан	Аничић,	предсједник,
2.			Петар	Шикман	,	замјеник	

предсједника,
3.			Гојко	Грабеж,	члан,		
4.			Милена	Малешевић,	члан	и
5.			Драган	Чулић,	члан.

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

Број:	02-	022-	110/20.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана ,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Комисије	за	буџет,	

финансије	и	управљање	локалним	
развојем	Скупштине	општине	

Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Комисија	
за 	 буџет, 	 финансије 	 и 	 управљање	
локалним	 развојем	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	 Град,	 именована	 рјешењем	
Скупштине	општине	Мркоњић	Град,	број:	
02-022-93/18,	 од	 11.05.2018.	 године,	 у	
сљедећем	саставу:

1.	Миленко	Милекић,	предсједник,

Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	108/20.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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	 Конститутивној	
сједници	 одржаној	 дана ,	 30.12.2020.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	Комисије	за	Статут,	
прописе	и	спровођење	Етичког	
кодексаСкупштине	општине

	Мркоњић	Град

1.	Разрјешава	се	дужности	Комисија	
за	Статут,	прописе	и	спровођење	Етичког	
кодекса	 Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град,	 именован	 рјешењем	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град,	 број:	 02-022-
93/18,	од	11.05.2018.	године,	у	сљедећем	
саставу:

1.	Милан	Аничић,	предсједник,
2.	Миланко	Алексић,члан,
3.	Жељко	Ђукановић,	члан,
4.	Тамара	Чулић,	члан,
5.	Драган	Чулић,	члан.

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

Број:	02-	022-	109/20.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17)	 и	
члана	54.	Пословника	о	раду	Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/18),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град, 	 на	 Конститутивној	 сједници,	
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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 . 	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	�рој	10/17),	а	у	
вези	 са	 актом	 Управног	 од�ора	 Фонда	
солидарности	 за	 о�нову	 Репу�лике	
Српске, 	 �рој : 	 04 .ФС/414-63/20, 	 од	
22.06.2020.	 године,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	 Град,	 дана	 29.06.2020.	 године,	
доноси	

О	Д	Л	У	К	У
о	расподјели	новчаних	средстава	

до�ијених	од	Фонда	солидарности	за	
о�нову	Репу�лике	Српске

I
	 	 	 	 	 	 	Овом	Одлуком	утврђује	се	расподјела	
новчаних	средстава	у	укупном	износу	од	
469.890,00	КМ,	до�ијених	од	стране	Фонда	
солидарности	 за	 о�нову	 Рерпу�лике	
Српске,	 у	 сврху	 санирања	 посљедица	 и	
потешкоћа	 насталих	 усљед	 ширења	
заразне	�олести	изазване	новим	вирусом	
корона.	

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке,	
користиће	се	у	сљедеће	намјене:

- Исплата	 првог	 дијела	 регреса	 за	
2020.	годину,	у	износу	од	136.886,07	
КМ,

- Изградња	 спортских	 терена	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град,	у	
износу	од	132.581,52	КМ,

- Изградња	 канализационе	мреже	 у	
мјесној	заједници	Бараћи,	у	износу	
од	44.245,39	КМ,

- Насипање	 локалних	 путева	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град,	у	
износу	од	85.205,11	КМ,

- Исплата	 једнократне	 новчане	
помоћи	 за	 побољшање	 услова	
становања	 породица	 са	 четворо	 и	
више	 дјеце,	 у	 износу	 од	 36.000,00	
КМ	и

- Исплата	 лица	 ангажованих	 у	
бирачким	 одборима	 за	 Локалне	
изборе	 2020.	 године,	 у	 износу	 од	
34.971,91	КМ.

2.	Милан	Ковачевић,члан,
3.	Радомир	Попадић,	члан,
4.	Блашко	Каурин,	члан,
5.	Влајко	Тодоровић,	члан.

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

Број:	02-	022-	111/20.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	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.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17)	 и	
члана	 40.,41.,56.,57.	 Пословника	 о	 раду	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 1/18),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 Конститутивној	
сједници,	 одржаној	 дана	 30.12.2020.	
године,	донијела	је

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Комисије	зa	буџет,	

финансије	и	управљање	локалним	
развојем	Скупштине	општине	

Мркоњић	Град

I	 	У	Комисију	за	буџет,	финансије	и	
управљање	 локалним	 развојем	 Скупшт-
ине	општине	Мркоњић	Град	именују	се:

1.			Томислав	Тодоровић,	
предсједник,

2.			Миодраг	Ђуза	,	замјеник	
предсједника,

3.			Недељко	Батиница,	члан,		
4.			Блашко	Каурин,	члан	и
5.			Млађен	Гверо,	члан.

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

Број:	02-	022-	112/20.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	30.12.2020.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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се	 Комисија	 за	 спровођење	 поступка	
јавног	огласа.

IV
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

доношења	и	�иће	о�јављена	у	„Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град.“

Број:	01-475-23/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	07.12.2020.	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	 43. 	 Закона	 о 	 предшколском	
васиптању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гласник	 Репу�лике	 Српске“	 �рој	 79/15,	
63/20)	 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	на	измјене	и	
допуне	Појединачног	колективног	
уговора	за	запослене	у	ЈУ	Дјечији	

вртић	„Миља	Ђукановић“	
Мркоњић	Град

1.	 Даје	 се	 сагласност	 	 на	 измјене	 и	
допуне	Појединачног	колективног	
уговора	 за	 запослене	 у	 ЈУ	 Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	
Град	 (	 од	 01.06.2017.	 године)	 у	
члану	14	и	то	:
-	 	 	 	став	5.	умјесто	ријечи	„9	износа	

цијене 	 рада“ 	 замјењује 	 се	
ри ј ечима 	 „ дви ј е 	 н а ј ниже	
утврђене	 плате	 у	 Републици	
Српској“,

-	 	 став	 6.	 умјесто	 ријечи	 „једне	
цијене 	 рада“ 	 замјењује 	 се	
р и ј е ч и м а 	 „ 5 0% 	 н а ј н иж е	
утврђене	 плате	 у	 Републици	
Српској“	и

-	 	 став	 7.	 умјесто	 ријечи	 „једне	
цијене 	 рада“ 	 замјењује 	 се	
р и ј е ч и м а 	 „ 5 0% 	 н а ј н иж е	
утврђене	 плате	 у	 Републици	
Српској“.

III
	 	 	 	 	 	 	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	01-434-12/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	07.12.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

		
На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	

локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој:	97/16	),	члана	66.	
Статута	 општине	Мркоњић	Град	 („Служ-
�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
�рој : 	 10/17) 	 и	 члана	 31. 	 Одлуке	 о	
комуналном	 реду	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 7/13),	
Начелник	 општине	 Мркоњић	 Град,	
доноси	

О	Д	Л	У	К	У
о	расписивању	јавног	огласа

I
Расписује	 се	 јавни	 оглас	 о	 додјели	

сљедећих	локација	за	привремено	заузим-
ање	 јавних	 површина	 за	 постављање	
рекламних	 та�ли-паноа	 (�ил�орда),	
према	критеријуму	највише	цијене:

-	 на	 парцели	 1494/1,	 л.н.	 222/11,	 к.о.	
Мркоњић	Град	1,
-	 на	 парцели	 бр.	 1485/1,	 л.н.	 222,	 к.о.	
Мркоњић	Град	1,
-	на	парцели	број:	1918/1,	л.н.	502/10,	к.о.	
Мркоњић	Град	2,
-	 на	 парцели	 бр.	 463,	 л.н.	 1170,	 к.о.	
Мркоњић	Град	2.

II
	 Јавни	оглас	ће	се	спровести	у	складу	
са	 Одлуком	 о	 комуналном	 реду	 („Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
број	 7/13)	 и	 Планом	 коришћења	 јавних	
површина	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“, 	 број	 1/11), 	 а	 биће	
објављен	 на	 огласној	 табли	 Општине	
Мркоњић	 Град	 и	 на	 званичној	 интернет	
страници	Општине	Мркоњић	Град.

III
	 За	реализацију	ове	Одлуке	задужује	
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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	
30.11.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	50.000,00КМ

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.................50.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670130	 – 	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	 на	 позицију	
4 1 5 2 0 0 	 т е к у ћ и 	 г р а н т	
вјерским	организацијама.......

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

	 	 	 	 	 1.	 Средства	 се	 исплаћују	 Епархији	
бихаћко	петровачкој	 –	 Босански	
Петровац	 по	 закључку	 број	 01-
532-349/20

	 	 	 	 	 2.	 	 За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
з а д ужу ј е 	 с е 	 О д ј ељ ење 	 з а	
привреду	и	финансије.

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

Број:	01-400-29/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	30.11.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

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

Број:	01-60-20/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	02.11.2020.	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	
05.11.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	5.000,00КМ

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....................5.000,00КМ

- На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670130	 – 	 Одјељење	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности,	 на	 позицију	
416100 , 	 текући	 дознаке	
г р а ђ а н и м а 	 и з	
�уџета......................5.000,00КМ

2. Средства	 се	 исплаћују	 Сладојевић	
Јелени	 у	 сврху	 учешћа	 у	 трошк-
овима	лијечења.

3. За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	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:	01-400-27/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	05.11.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	
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На	 основу	 члана	 98.	 Закона	 о	
служ�еницима	 и	 намјештеницима	 у	
органима	 јединице	 локалне	 самоуправе	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“	
�рој	97/16)	и	члана	66.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	10/17),	Начелник	
општине	Мркоњић	Град,	д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Комисије	за	спровођење	

конкурсне	процедуре
	за	пријем	приправника

I
Именује	се	Комисија	за	спровођење	

конкурсне	 процедуре	 за	 пријем	 припр-
авника	 у	 Општинску	 управу	 општине	
Мркоњић	Град,	у	сљедећем	саставу:

1.			Слободан	Рајковић,	предсједник	
Комисије,

2.			Предраг	Лекић,	члан	и
3.			Недељко	Антић,	члан.		

II
Задатак	 Комисије	 из	 тачке	 I	 овог	

рјешења	 је	 да	 у	 складу	 са	 одредбама	
Закона	 о	 служ�еницима	 и	 намјеш-
теницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
самоуправе	 („Служ�ени	 гласник	 Репу-
�лике	 Српске“,	 �рој	 97/16) , 	 проведе	
поступак	 за	 пријем	 приправника	 у	
Општинску	 управу	 општине	 Мркоњић	
Град,	према	расписаном	Јавном	конкурсу	
број:	01-123-1/20	од	02.11.2020.	године.

III
	 Комисија	 је	 дужна	 да	 изврши	
контролу	испуњавања	услова	кандидата	и	
обави	улазни	интервју	са	кандидатима.

IV
Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	

доношења,	 а	 исто	 ће	 бити	 објављено	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	01-123-1/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.11.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

На	 основу	 члана	 98.	 Закона	 о	
служ�еницима	 и	 намјештеницима	 у	
органима	 јединице	 локалне	 самоуправе	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“	
�рој	97/16)	и	члана	66.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	10/17),	Начелник	
општине	Мркоњић	Град,	д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Комисије	за	спровођење	

конкурсне	процедуре	за	пријем	
службеника	и	намјештеника

I
Именује	се	Комисија	за	спровођење	

конкурсне	 процедуре	 за	 пријем	 служб-
еника	 и	 намјештеника	 у	 Општинску	
управу	 општине	 Мркоњић	 Град, 	 у	
сљедећем	саставу:

1.		 	Слободан	Рајковић,	предсједник	
Комисије,

2.				Недељко	Антић,	члан,
3.				Предраг	Лекић,	члан,
4.			Дијана	Еремија,	члан,	и
5.			Драган	Сантрач,	члан.

II
Задатак	 Комисије	 из	 тачке	 I	 овог	

рјешења	 је	 да	 у	 складу	 са	 одредбама	
Закона	 о	 служ�еницима	 и	 намјеш-
теницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Сл уж�ени 	 гл а сник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој	 97/16),	 проведе	
поступак	за	пријем	службеника	и	намјеш-
теника	 у	 Општинску	 управу	 општине	
Мркоњић	Град,	према	расписаном	Јавном	
конкур с у 	 б р о ј : 	 0 1 - 120 - 51 /20 	 од	
02.11.2020.	године.

III
	 Комисија	 је	 дужна	 да	 изврши	
контролу	испуњавања	услова	кандидата	и	
обави	улазни	интервју	са	кандидатима.

IV
Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	

доношења,	 а	 исто	 ће	 бити	 објављено	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	01-120-51/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.11.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	
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у	износу	од	30.000,00КМ
Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	

овог	рјешења	извршиће	се	са	потрошачке	
јединице:

-			Са	потрошачке	јединице	00670130	
–	 Oдјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	дјелатности,	415200	–	
Текући	грантови	организацијама	
и 	 удружењима 	 и ѕ 	 обла сти	
образовања	 науке	 и 	 култу -
ре........................................15.000,00КМ	

-	 	 Позиције	 415200	 –	 Средства	 за	
младе................................15.000,00КМ

- 	 	 На 	 потрошачку 	 ј единицу 	 -	
0 0 6 7 0 1 7 0 	 – 	 О д ј е љ ењ е 	 з а	
изградњу	 града	 и	 управљање	
имовином,	 на	 позицију	 511100,	
издаци	 за	 изградњу	 и	 прибав-
љање	 објекат...............30.000,00КМ

1.				Средства	ће	бити	утрошена	у	складу	са	
захтјевом.

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:	01-400-28/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	04.12.2020.	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	
14.12.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	5.000,00КМ

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	упражњеног

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

1.	 Даје	 се	 сагласност	 да	 ЈУ	Дјечији	
вртић	 „Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град	
распише 	 конкурс 	 за 	 попуњавање	
сљедећег	упражњеног	радног	мјеста:

-	Дипломирани	васпитач,	ВСС,	положен	
стручни	 испит	 –	 рад	 на	 неодређено	
вријеме	 у	 ЈУ	 Д јечији	 вртић	 „Миља	
Ђукановић“	Мркоњић	Град.................................
	...........................................................	1	извршилац.

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

Број:	01-60-23/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	04.12.2020.	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	
04.12.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
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-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
д руштвене 	 д ј е л а тно с ти , 	 н а	
позицију	 415200 	 текући	 грант	
вјерским	организацијама.......................

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

1.	 Средства	 се	 исплаћују	 Манастиру	 Св.	
Архангела	 Михаила	 у	 Трескавцу,	 број	
закључка	01-532-367/20

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:	01-400-31/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	16.12.2020.	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	
15.12.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	5.000,00КМ

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

-			Са	потрошачке	јединице	99999999	-	
Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
позици ј а 	 372200 	 - 	 Буџетска	
резерва....................................5.000,00КМ

-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
д руштв ен е 	 д ј е л а тно с ти , 	 н а	
позицију	 415200 	 текући	 грант	
вјерским	организацијама.......................

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

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

-			Са	потрошачке	јединице	00670130	–	
Одјељење	 за 	 општу	 управу 	 и	
друштвене	 дјелатности,	 позиција	
416100	–	Дознаке	грађанима	које	се	
исплаћују	из	�уџета	општине................

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

-		На	потрошачку	јединицу	-	00670300	
– 	 Центар	 за	 социјални	 рад,	 на	
позицију	 416100-	 	 Дознаке	 на	 име	
социјалне	заштите	које	се	исплаћују	
из	буџета.................................5.000,00КМ

1.				Средства	ће	бити	утрошена	у	складу	са	
захтјевом

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:	01-400-30/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	14.12.2020.	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	
16.12.2020.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	5.000,00КМ

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

-			Са	потрошачке	јединице	99999999	-	
Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
позици ја 	 372200 	 - 	 Буџетска	
резерва....................................5.000,00КМ

30.12.2020. Број	8	Страна	15



1.	 Средства	 се	 исплаћују	 за	 трошкове	
набавке 	 матери ј ала 	 з а 	 обнову	
манастира	 предузећу	 „НИК	 –	 ТРАДЕ“	
Мркоњић	Град.

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:	01-400-32/20.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	15.12.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.	

Страна	16,	број	8	 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД
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