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Члан 1.
       Овом Одлуком именује се Комисија за 
давање у закуп непокретности пољопри-
вредним задругама и другим правним 
лицима, у сљедећем саставу:

1. Данијел Љубоја, представник 
Општине,

2. Дамир Сладојевић, представник 
Општине,

3. Никола Ступар, представник 
Удружења пољопривредних 
произвођача,                                                                                           
односно грађана,

4. Милош Галић, представник 
Пољопривредног задружног савеза  
РС,

5. Владимир Обрадовић, представник 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове

       Предсједника Комисије бирају чланови 
Комисије из свог састава.

Члан 2.
     Задатак Комисије је да:

а) разматра пристигле понуде и утврђује јесу 
ли поднесене благовремено,
б) утврђује јесу ли за понуду достављени сви 
тражени подаци о испуњењу услова из јавног 
огласа,
в) одбацује све неблаговремене и непотпуне 
понуде,
г) у складу са критеријумима из јавног огласа 
утврђује која је понуда најповољнија и
д) подносиоцима понуда доставља ранг-
листу најповољнијих понуда са образло-
жењем.

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
36 .  Статута општине Мркоњић Град 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 15. сједници, одржаној 
дана 26.08.2022. године, донијела је

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

буџета општине Мркоњић Град
 у периоду I -VI 2022. године

1. Усваја се Извјештај о извршењу 
буџета општине Мркоњић Град у периоду I -
VI 2022. године.

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

Број: 02-022-88/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 8. Правилника о 
условима и  начину давања у  закуп 
непокретности пољопривредним задругама 
(Службени гласник Републике Српске“, број: 
123/10 и 57/12) и члана 36. Статута општине 
Мркоњић Град (Службени гласник општине 
Мркоњић Град, број 10/17), Скупштина 
општине Мркоњић Град на 15. сједници 
одржаној 26.08.2022. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о формирању Комисије за давање у закуп 

непокретности
 пољопривредним задругама 
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1.  Јелена Пена, предсједник
2. Здравка Кудра,  замјеник пред-

сједникa
3. Младен Бошкан, члан
4. Немања Калаба, члан 
5. Душко Цвијић, члан
6. Драган Келеч, члан
7. Владимир Обрадовић, члан

II
Задаци чланова Савјета су да прате 

израду документа просторног уређења, 
вођење јавне расправе и заузимају стручне 
ставове према питањима општег, привредног 
и просторног развоја територијалне једин-
ице, односно подручја за које се документ 
доноси, а заузима стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености докуме-
нта са документима просторног уређења, 
који представљају основу за његову израду,  
као и усаглашеност документа са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу и 
другим прописима заснованим на закону.
 

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 02-022-91/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 6. Закона о кому-
налним дјелатностима (Службени гласник 
Републике Српске, брoj: 124/11 и 100/17), 
члана 20. став (7) и члана 28. став (4) и (5) 
Закона о локалној самоуправи (Службени 
гласник Републике Српске, брoj: 97/16, 36/19 
и 61/21) и члана 36. Статута  општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, брoj 10/17), Скупштина 
општине Мркоњић Град, на 15. сједници, 
одржаној дана 26.08.2022. године, донијела је     

                                                           

О Д Л У К У

о давању сагласности за закључивање 
Уговора о пружању јавних водних услуга 

на подручју Општине Мркоњић Град

I
Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о пружању јавних водних услуга на 
подручју Општине Мркоњић Град, између 

Члан 3.
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 02-022-89/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39 .  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 36. Статута општине Мркоњић 
Град („Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 15. сједници, одржаној 
дана 26.08.2022. године, донијела је

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

привреде на подручју општине 
Мркоњић Град у 2021. години

1. Прихвата се Информација о посло-
вању привреде на подручју општине 
Мркоњић Град у 2021. години.

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

Број: 02-022-90/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске" број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. став 2 тачка 2 Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16, 36/19, 61/21) 
и члана 36. Статута општине Мркоњић Град ( 
„Службени гласник општине Мркоњић 
Град", број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 15. сједници одржаној дана  
26.08.2022. године донијела је 

 
О Д Л У К У

о именовању чланова Савјета за праћење 
поступка израде Регулационог плана 

„Пословна зона Подбрдо II“ 
Мркоњић Град

I    
 Именују се чланови Савјета за праћење 

поступка израде Регулационог плана 
„Пословна зона Подбрдо II“ Мркоњић Град  у 
саставу:
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· одводње и пречишћавања отпадних 
вода.

те осталих услуга које КП „Парк“ а.д. 
Мркоњић Град (у даљем тексту: КП)  смије 
обављати у складу са регистрацијом у 
судском регистру.

Члан 2.
Одлука се примјењује на дужнике 

правна лица чији је оснивач Општина 
Мркоњић Град, односно правна лица која се 
финансирају из средстава буџета Општине 
Мркоњић Град.

MJEРE НAПЛATE ПОТРАЖИВАЊА

Члан 3.
Мјере наплате доспјелих, а ненапла-

ћених потраживања обухватају сљедеће:
· усмени контакт,
· писмену обавијест,
· могућност оброчне отплате дуга 

(репрограм),
· покретање судског поступка ради 

наплате потраживања.

Члан 4.
Одјељење задужено за рачуноводство 

и финансије унутар КП прати наплату и врши 
редовно ажурирање постојећег стања 
потраживања.

Код књижења уплата, уколико је 
дужник навео број рачуна (фактуре) који 
плаћа обавезно се затвара наведено потра-
живање. 

Уколико дужник није навео број 
рачуна (фактуре), обавезно се затварају 
најстарија потраживања од дужника.

Члан 5.
У случају постојања узајамних доспј-

елих потраживања између КП  и неког од 
правних лица наведених у члану 2. ове 
Одлуке, могуће је извршити компензацију 
тих потраживања.

У случају доспјелих потраживања из 
става 1. овог члана која нису узајамна, могуће 
је предложити мултилатералну компензацију 
или цесију.

Начини измирења доспјелих потраж-
ивања наведени у ставовима 1. и 2. овог члана 
примјењују се и на доспјела потраживања 
која општина Мркоњић Град има према КП.

Поступак покреће КП или за то 
ангажује овлаштеног пуномоћника.

Општине Мркоњић град и Комуналног 
предузећа „Парк“ а.д. Мркоњић Град чији је 
предмет дефинисање и уређење односа, 
права, улога и одговорности, облика и начина 
сарадње између наведених уговорних страна 
у пружању и развоју јавних водних услуга 
водоснадбјевања и одводње и пречишћавања 
отпадних вода на подручју Општине 
Мркоњић Град

II
Саставни дио ове Одлуке је текст 

Уговора о пружању јавних водних услуга на 
подручју Општине Мркоњић Град.

III
Овлашћује се Начелник општине 

Мркоњић Град  да у име Општине Мркоњић 
Град потпише Уговор о пружању водних 
услуга на подручју Општине Мркоњић Град 
којим ће се детаљно регулисати права и 
обавезе уговорних страна.

IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 02-022-92/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 6. Законом о кому-
налним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), 
члана 36. Статута општине Мркоњић Град 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17) и члана 29. Уговора о 
пружању јавних водних услуга на подручју 
Општине Мркоњић Град ,  Скупштина 
општине Мркоњић Град, на 15. сједници 
одржаној дана 26.08.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о наплати доспјелих потраживања КП 
„Парк“ а.д. Мркоњић Град од правних 

лица чији је оснивач Општина, односно 
правних лица која се финансирају из 

средстава буџета Општине 

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се мјере, 

активности и поступак наплате доспјелих, а 
не наплаћених потраживања по основу 
кориштења јавних водних услуга:

· водоснабдијевања,



У случају великих дуговања временски 
рок измирења обавезе треба да буде у 
разумном року, међутим не дужем од три (3) 
године.

У случају одобравања захтјева, склапа 
се Споразум о отплати дуговања на рате у 
којем ће бити дефинисани износ дуговања, 
рокови отплате, припадајући износи рата, као 
и клаузула да у случају неизвршавања 
обавеза из Споразума, КП задржава право 
наплате другим средствима укључујући  и 
судским путем.

Члан 8.
У случају кад је Споразум о отплати 

дуговања на рате закључен са правним лицем 
које се финансира из средстава буџета 
Општине, Споразум се доставља Општини 
која измирење дуга планира у буџету, у 
складу с одредбама Споразума.

Општина ће средства која се у буџету 
планирају за правно лице – дужника из 
Споразума, умањити у складу с динамиком 
отплате, а узимајући у обзир висину 
дуговања дужника. Разлику средстава 
Општина ће уплатити на рачун КП на име 
измирења дуговања.

Поступак је потребно поновити на 
годишњем нивоу док не дође до измирења 
дуговања из Споразума.

Члан 9.
У случају кад је Споразум о о отплати 

дуговања на рате закључен са правним лицем 
чији је оснивач Општина, а које се не 
финансира из средстава буџета Општине, 
Споразум се доставља Општини  која 
измирење дуговања планира у буџету, у 
складу с одредбама  Споразума.

Општина ће плаћање извршити, у 
складу с одредбама Споразума, из буџета 
Општине  директно на рачун КП, једино ако 
правно лице – дужник из Споразума не 
извршава поврат тих средстава према 
Општини, у складу са условима  из 
потписаног Споразума.

Општина  ће обавезу поврата средс-
тава из става 2. овог члана од стране правног 
лица / дужника регулисати  одговарајућим 
актом.

Члан 10.
Након исплате дуговања правних лица 

од стране буџета Општине на начин описан у 
члану 8. и 9. ове Одлуке, КП је дужно на ова 

Члан 6.
Уколико плаћање није извршено у 

роковима наведеним у рачунима (фактурама) 
за испоручену јавну водну услугу, потребно 
је подузети мјере за наплату потраживања.
Систем опомињања дужника за доспјела, а 
ненаплаћена потраживања је сљедећи:

· Достављање редовне напомене о 
доспијећу плаћања и обавези уплате у 
заданим роковима приликом фактур-
исања за испоручену јавну водну 
услугу.

· Усмени контакти са дужником о чему 
је потребно саставити забиљешку 
(датум, назив лица, разлог непла-
ћања). Обавља се у периоду 15-30 
дана кашњења од датума доспијећа 
наведеног на фактури.

· Писмена обавијест се шаље уколико 
се дуг не подмири у року од 30 дана од 
дана доспијећа наведеног на фактури. 
КП има обавезу дужнику упутити 
писмену обавијест.  Иста се шаље 
након истека наведеног рока.

· Писмена опомена пред утужење / 
покретање извршења шаље се 
уколико се дуг не измири у року од 90 
дана (спајање три рачуна-фактуре у 
низу). У опомени треба навести 
податке о дужнику,  врсти и висини 
дуга, броју дана у кашњењу и правни 
основ по којем га се позива на 
плаћање (уговор са корисником 
услуге, број рачуна (фактуре) и др.).  
Позвати дужника на добровољно 
измирење његових дуговања у року од 
8 дана (парициони рок).  Уколико 
дуговање није измирено у датом року 
потребно је  покренути судски 
поступак.

Члан 7.
Прије покретања судског поступка 

дужник има могућност тражити, а КП 
предложити отплату дуговања на рате.
Захтјев за оброчну отплату дуговања подноси 
дужник.

Захтјев се подноси КП, а садржи 
приједлог динамике отплате. Рок отплате ће 
зависити од висине дуговања, али ће се 
настојати да рок не буде дужи од једне (1) 
године од датума настанка обавезе (датума 
доспијећа рачуна –фактуре због посљедице 
застаре потраживања).
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Члан 14.
Приједлог за отпис потраживања 

подноси надлежно одјељење/служба КП.
Уз приједлог за отпис потребно је 

приложити: финансијску документацију 
дужника, доказ о подузетим радњама у сврху 
наплате потраживања, образложити разлоге 
за подношење приједлога за отпис.

Директор на основу приједлога и 
приложене документације саставља и 
упућује коначни приједлог према Надзорном 
одбору КП у чијој је надлежности доношење 
одлуке о отпису потраживања.

Члан 15.
Надлежно одјељење КП, сектор за 

економске послове дужно је континуирано 
пратити стање и предузимати мјере наплате 
потраживања из његовог дјелокруга, те 
тромјесечно састављати извјештај о предузе-
тим мјерама за наплату потраживања.

Извјештај мора садржавати износ 
доспјелог, а ненаплаћеног потраживања, 
доспјелост потраживања у данима, број 
опомена, број поступака принудне наплате, 
број споразума о кредитном  плаћању и 
извјештај о плаћању темељем споразума.

Извјештај се подноси до 10. у мјесецу 
за протекло тромјесечје и доставља се 
директору КП.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 02-022-93/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На о снову  члана  56 .  Закона  о 
социјалној заштити РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 33/12, 90/16, 94/19, 
42/20 и 36/22), члана 36. Статута Општине 
Мркоњић Град  („Службени гласник 
општине„ број 10/17)  Скупштина општине, 
на 15. сједници одржаној дана 26.08.2022. 
године донијела је

О Д Л У К У
о субвенционисању дијела трошкова 

комуналних водних услуга
водоснабдијевања и одводње и 
пречишћавања отпадних вода

правна лица редовно примјењивати мјере, 
активности и поступке за наплату потражи-
вања наведене у овој одлуци.

Члан 11.
Када су исцрпљене мјере наплате, а 

доспјело потраживање није измирено, 
покреће се судски поступак ради наплате 
потраживања.
Поступак покреће КП путем својих служби 
или за то ангажује  овлаштеног пуномо-
ћника.

OTПИС  ПОТРАЖИВАЊА

Члан 12.
Уколико се утврди да се потраживања 

не могу намирити примјеном мјера из ове 
Одлуке, покреће се поступак отписа потраж-
ивања.

Отпис потраживања обавља се на 
основу сљедећих критеријума и услова: 
године доспјећа, немогућности наплате, 
неутемељености евидентираних потражи-
вања, исплативости покретања судског 
поступка и осталих посебних околности од 
утицаја на предметно потраживање.

Члан 13.
Отпис потраживања врши се у 

сљедећим случајевима:
· када се утврди да су потраживања 

ненаплатива јер су у поступцима 
стечаја и ликвидације рјешењем суда 
правне особе брисане из судског 
регистра,

· када се утврди да су потраживања 
ненаплатива на основу правоснажних 
одлука надлежног тијела (одлуке суда 
и сл.),

· када се утврди да су потраживања 
ненаплатива због наступања застаре у 
складу са важећим законским пропи-
сима, а дужник се у поступку наплате 
позове на застару потраживања,

· када се утврди да потраживања немају 
ваљану правну основу,

· када се утврди да би трошкови напла-
те били већи од износа потраживања,

· у другим случајевима у складу са 
прописима.
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услуге који има пребивалиште на подручју 
Општине и корисник је:

        a) сталне новчане помоћи,
      б)  накнаде за оспособљавање за живот и 

рад,
    в) лица која су користила једнократну 
новчану помоћ путем Центра за социјални 
рад  Мркоњић Град.

Члан 4.
(Количина воде која се субвенционише)

(1)  Максимална мјесечна количина испору-
чене питке воде и количина отпадних 
вода по члану домаћинства корисника 
комуналне водне услуге не може прећи 
4м³.

(2)  Разлику у износу мјесечног рачуна за 
количину испоручене питке воде и 
количину отпадних вода која настаје 
потрошњом већом од 4м³ по члану 
домаћинства корисника комуналне водне 
услуге, сноси корисник.

Члан 5.
(Услови за остваривање права)
Општи услови које мора испунити 

корисник комуналне водне услуге су:
(1) да подносилац захтјева и чланови 

домаћинства имају пребивалиште на 
подручју Општине,

(2)   да се некретнина за коју се издаје рачун за 
пружање водних услуга водоснаб-
дијевања и одводње и пречишћавања 
отпадних вода налази на подручју 
Општине  и

(3) да рачун за пружање водних услуга 
водоснабдијевања и одвођења и пречиш-
ћавања отпадних вода гласи на име 
подносиоца захтјева или закуподавца са 
којим корисник услуге има закључен 
уговор о закупу стамбеног простора.

Члан 6.
( Поступак за остваривање права на 

субвенцију)
(1) Поступак за остваривање права на 

субвенционисање проводи ЈУ Центар за 
социјални рад општине Мркоњић Град, а 
покреће се на захтјев лица које жели 
остварити право на субвенционисање.

(2)  Уз захтјев за субвенционисање трошкова 
из члана 5. ове Одлуке подносилац 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет одлуке)

O вом  Од л у ком  п р о п и су ј у  с е : 
категорије корисника, услови, критеријуми и 
начин утврђивања права на субвенци-
онисање дијела трошкова комуналних 
водних услуга, водоснабдјевања, одводња и 
пречишћавања (у даљем тексту: “субвенци-
онисање водних услуга“) , трошкови који се 
субвенционишу ,  органи одлучивања , 
престанак права, потребна средства као и 
начин финансирања.

Члан 2.
(Значење појединих појмова)

Поједини појмови наведени у овој 
Одлуци имају сљедеће значење:

a) социјално угрожена лица са недово-
љним приходима за живот су лица 
које остварују право према Закону о 
социјалној заштити;

b) субвенционисање цијене комуналне 
водне услуге подразумијева плаћање 
дијела трошкова услуга водоснаб-
дијевања, одводње и пречишћавања 
отпадних вода које пружа КП „Парк“, 
а.д. Мркоњић Град (у даљем тексту: 
КП) за кориснике тих услуга за које се 
на основу критеријума из ове Одлуке 
утврди да спадају у категорију лица у 
стању социјалне потребе.

ДИО ДРУГИ - УСЛОВИ 
KРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН 

УТВРЂИВАЊА ПРАВА

Члан 3.
(Остваривање права на субвенционисање)

(1) Субвенционисање за цијену водних 
услуга остварује појединац или поро-
дица (у  даљем тексту :  корисник 
комуналне водне услуге) и то физичка 
лица која су власници или закупци 
стамбеног простора, а која испуњавају 
критеријуме из ове Одлуке.

(2) Субвенционисање водних услуга може 
остварити закупац само под условом да 
је закључио уговор о закупу у којем је 
утврђено да је обавезан плаћати трошк-
ове комуналних водних услуга.

(3) Право на субвенционисање водних услуга 
остварује корисник комуналне водне 
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a)  број чланова домаћинства подно-
сиоца захтјева и

b) мјесечну количину воде која се 
субвенционише.

Члан 9.
(Обавезе КП)

(1)  На основу увјерења које доставља Центар 
за социјални рад  Мркоњић Град, КП 
дужно је издати рачун за сваког корис-
ника појединачно.

(2)  Приликом израде мјесечних рачуна КП ће 
разграничити износ који се субвенц-
ионише, односно којег плаћа Општина и 
износ који плаћа корисник субвенције.

(3) КП, дужно је издати рачун о пруженој 
услузи испоруке питке воде кориснику 
из става (1) овог члана, те исти доставити 
Центру за социјални рад Мркоњић Град.

(4)   По пријему рачуна из става (3) овог члана 
Центар за социјални рад општине 
Мркоњић Град дужан је сачинити 
обрачун субвенционисаног дијела 
корисника услуге, те исти доставити 
Одјељењу за привреду и финансије 
Општине.

(5) Одјељење за привреду и финансије 
Општине по пријему обрачуна ће 
извршити плаћање субвенционисаног 
дијела водних услуга КП.

Члан10.
(Неиспуњавање услова за 

субвенционисање)
(1)  Уколико подносилац захтјева не испуњ-

ава услове за субвенционисање водних 
услуга, прописане овом Одлуком, издаје 
му се увјерење да се не налази на 
евиденцији корисника комуналних 
водних услуга који остварују право на 
субвенционисање дијела трошкова 
комуналних водних услуга водоснабди-
јевања, одводње и пречишћавања 
отпадних вода.

(2) Ако странка на темељу доказа којима 
располаже, сматра да јој увјерење није 
издато у складу са подацима из службене 
евиденције, може захтијевати измјену 
Увјерења.

(3)  Центар за социјални рад општине Мрко-
њић Град, ако је захтјев оправдан, издаће 
ново Увјерење у којем ће бити измјењене 
одређене чињенице.

захтјева прилаже:
a) Увјерење издато од стране  Центра 

за  соци ја лни  рад  општине 
Мркоњић Град,

b)  Кућну листу,
c)  Увјерење о пребивалишту (ПБА - 

1 образац),
d)  Посљедњи рачун издан од стране 

КП, за пружање водних услуга 
водснабдијевања, одводње и 
пречишћавање отпадних вода.

Члан 7.
(Службена евиденција)

(1) Центар за социјални рад  општине 
Мркоњић Град је дужан сачинити 
службену евиденцију о корисницима 
који остварују право на субвенцисање 
водних услуга.

(2)   Евиденција садржи:
a) личне податке о кориснику: име, 

име оца, презиме, датум рођења, 
адреса становања, брачно стање,  
датум уписа у евиденцију,

b) податке о утврђеном статусу 
корисника субвенције,

c) податке о члановима породице 
(име ,  очево  име ,  пре зиме , 
запослен, незапослен, пензионер, 
ученик, студент,  корисник сталне 
социјалне помоћи),

d) податке о статусу становања 
(власник стана/куће, корисник 
стана/куће, члан домаћинства, 
закупац стана/куће).

(3) У поступку сачињавања службене 
евиденције по службеној дужности се 
прибавља  посљедњи рачун издат 
подносиоцу захтјева од стране КП, те 
увјерење Центра  за социјални рад 
Мркоњић Град о припадности категорији 
лица из члана 3. става (3) ове Одлуке.

Члан 8.
(Увјерење)

(1)  Након сачињавања службене евиденције, 
Центар за социјални рад Мркоњић Град  
издаје увјерење о чињеницама о којима 
води службену евиденцију и доставља га 
КП.

(2)   Саставни дио увјерења је списак корисн-
ика субвенционисане комуналне водне 
услуге, са сљедећим подацима:
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престанак права на субвенционисање.
(2)  На Рјешење из става (1) странка има 

право жалбе.
(3) Жалба се подноси Комисији за жалбе 

Скупштине општине Мркоњић Град, у 
року од 15 дана од дана пријема Рјешења, 
а предаје се путем Центра за социјални 
рад Мркоњић Град.

(4)  Рјешење Комисије за жалбе Скупштине 
општине Мркоњић Град је коначно.

Члан 14.
(Потребна средства)

Средства за реализацију ове Одлуке 
обезбјеђују се у Буџету Општине за 2023. 
годину.

ДИО ЧЕТВРТИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
(Надзор над спровођењем одлуке)

Надзор над провођењем ове Одлуке 
врши начелник општине путем Одјељења за 
општу управу и друштвене дјелатности.

Члан 16.
Саставни дио ове Одлуке чини Прогр-

ам субвенционисања дијела трошкова 
комуналних водних услуга водоснадбјевања 
и одводње и пречишћавања отпадних вода за 
социјално угрожене категорије становни-
штва општине Мркоњић Град.

Члан 17.
(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику  
Општине Мркоњић Град“ а примјењује се од 
01.01.2023.године.

Број: 02-022-94/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

СТРАТЕГИЈА ПОПУЛАЦИОНЕ 
ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ 

МРКОЊИЋ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 
2022. ДО 2026. ГОДИНЕ

1. Увод

Смањење популације и старење 
друштва је проблем у цијелој Европи, у 
Републици Српској, а и у општини Мркоњић 
Град то представља озбиљан проблем. 

(4)  Ако се утврди да се не може издати ново 
Увјерење, захтјев странке ће се одбити 
рјешењем на које странка има право жалбе.

Члан 11.
(Жалба)

Жалба се подноси Комисији за жалбе 
Скупштине општине Мркоњић Град, у року 
од 15 дана од дана пријема Рјешења, а предаје 
се путем  Центра за социјални рад  Мркоњић 
Град.

ДИО ТРЕЋИ - ПРЕСТАНАК ПРАВА  НA 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ И СРЕДСТВА

Члан 12.
(Престанак права)

(1)  Корисници који су остварили право на 
субвенционисану цијену утврђеног 
дијела трошкова комуналних водних 
услуга водоснабдијевања, одводње и 
пречишћавања отпадних вода, а код 
којих у међувремену дође до промјена 
које су од утицаја на остваривање 
утврђеног права (промјена пребивали-
шта,  број  чланова  домаћинства , 
запослење и друге чињенице које доводе 
до промјене статуса корисника) , 
обавезни су у року од 15 дана од дана 
настале промјене, обавијестити Центар 
за социјални рад Мркоњић Град.

(2)  КП је дужан у року од 3 дана од дана 
сазнања да су наступили услови из става 
(1) обавијестити Центар за социјални 
рад Мркоњић Град.

(3) Уколико дође до промјена које битно 
утичу на услове субвенционисања 
Центар за социјални рад Мркоњић Град 
дужан је по службеној дужности у року 
од 3 дана обавијестити КП о насталим 
промјенама.

(4)  Центар за социјални рад Мркоњић Град 
ће брисати корисника из службене 
евиденције.

Члан 13.
(Поступак брисања)

(1) Центар за социјални рад општине 
Мркоњић Град, лицу које је брисано из 
службене евиденције корисника који су 
остварили право на субвенционисање 
дијела трошкова комуналних водних 
услуга, издаје Рјешење којим се утврђује 
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ситуација,
- Висок морталитет и велики удио 

старијег становништва у укупном 
броју становника,

- Глобализација.

Због горе наведеног неопходно је 
наставити са примјеном мјера које ће имати 
дугорочне ефекте и које ће се спроводити 
континуирано као што је започето у 
предходној  Стратегији популационе 
политике општине Мркоњић Град за период 
од 2017. до 2021. године.  

2. Преглед тренутне  популационе 
ситуације

  Да би добили приближну слику 
демографске ситуације на подручју општине 
Мркоњић Град сагледаћемо период од 
пописа становништва 1991. па до пописа 
становништва 2013. године чији су резултати 
званично објављени 30.12.2016. године, а 
посљедњу процјену броја становника за 
нашу општину објавио је Завод за статистику 
Републике Српске у свом статистичком 
билтену за 2021. годину и на основу тих 
расположивих података долазимо до 
следећег закључка. 

Неповољни демографски токови могу 
довести локалну заједницу у озбиљне 
друштвене, социјалне и буџетске изазове па 
је стално држање ове теме међу приори-
тетима и трагање за рјешењима витално 
питање општине Мркоњић Град. 

За преокрет тренутно неповољне 
ситуације потребно је јачати породичну 
политику, подстицати стратешку улогу 
породице и људски фактор ставити у жижу 
токова.

Реализација стратешких докумената 
па и ове стратегије претпоставља повезивање 
и синхронизовано дјеловање свих актера 
друштвене заједнице, локалне самоуправе 
Мркоњић Град, јавних установа које дјелују 
на подручју општине, невладиног сектора, 
вјерских организација, предузетника, медија 
итд.

Демографски показатељи у општини 
Мркоњић Град показују да смо демографски 
ослабљено подручје, те из анализе произи-
лазе непосредни и индиректни узроци 
данашње неповољне демографске ситуације 
и то:

- Ратни сукоби и велике миграције 
становника,

- Смањење броја рођених беба, 
- Не ст абилна  општ а  економска 
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2013. године општина Мркоњић Град спада у 
ред демографско ослабљених подручја и 
мјере пронаталитене политике које је 
општина предузимала дијелом су имале 
резултате.

Простом рачуницом добијамо да је 
разлика у броју становника у периоду 1991-
2020 .  године – 12.773 или 46,63 %   
становника, што је углавном узроковано 
ратним дешавањима у периоду 1991-1995. 
године као и тешком економском ситуацијом 
у послијератном периоду. Цјелокупно стано-
вништво је 1995. године било присиљено 
напустити територију општине Мркоњић 
Град, повратак на порушена огњишта који је 
почео завршетком рата је био тежак и спор, а 
један број становника се никад није вратио.

У студији професора и демографа 
Стеве Пашалића и податка на основу пописа 



Истовремено је за овај простор 
карактеристично убрзано старење становн-
иштва, повећање морталитета, а смањење 
наталитета што поред великих миграција 
представља велики проблем. 

У следећој табели дат је приказ броја 
рођених и умрлих и склопљених бракова, по 
подацима завода за статистику Републике 
Српске.
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Из претходне табеле можемо закљу-
чити да је у периоду од 2009-2021. године 
број рођених 1.636, а број умрлих 3.148 па је 
природни прираштај  за  овај  период 
негативан и износи -1.512 или 48,03 %. 

Такође, примјетно је смањење броја 
склопљених бракова као и пораст развода 
бракова. 
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садашњим законским рјешењима није 
могуће. 

Једини званични подаци који су 
доступни су статистички годишњаци које 
објављује Завод за статистику, те подаци из 
матичног уреда Опшине. Када упоредимо 
податке из евиденције матичног уреда и 
података Завода за статистику примјетнe су 
мање разлике у броју рођених и умрлих, ове 
разлике настају због кориштења различитих 
методологија прикупљања података као и 
мањкавости у систему пријаве и одјаве 
грађана и начина промјене мјеста пребива-
лишта у личним документима.

3.  Постојећи прописи и мјере којима се 
подржавају породице и рађање 
дјеце

Законски прописи којима се регулише 
ова област доносе се на нивоу Републике 
Српске која се и у свом уставу обавезује на 

Из претходне табеле можемо закљу-
чити да је у периоду од 2009-2021. године на 
подручје општине Мркоњић Град укупно 
доселило 926 становника из других општина 
РС, ФБиХ и дистрикта Брчко, док је из 
општине одселило 1.943 становника у друге 
општине у РС, ФБиХ и дистрикт Брчко. 
Миграциони салдо за овај период је -1.017 
становника, док подаци о броју одсељених 
лица ван територије БиХ нису доступни. 

Велики проблем у анализи података о 
кретању броја становника представља и 
неусклађеност и недострупност података из 
евиденције ЦИПС-а као и касно објављивање 
података са пописа становништва који је 
одржан 2013. године у БиХ.  Е в и д е н ц и ј а 
ЦИПС-а је у надлежности Агенције за 
заштиту личних података грађана ИДДЕEА, 
а добијање података о становништву тј. о 
броју рођених, умрлих и старосној и полној 
структури становништва те  о  броју 
одјављених и пријавњених особа по 
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Пласман средстава извршава се путем 
Јавног фонда за дјечију заштиту који  
доставља Министарству породице, омладине 
и спорта захтјев за дознаку средстава са 
списком породиља, по поступку регулисаном 
Упутством о начину и поступку исплате 
новчане накнаде мајци за новорођено треће и 
четврто дијете по одлуци о одобрењу 
пласмана средстава (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/12). 

2) Загарантовано право на новчану накнаду 
мајкама које су запослене за вријеме 
породиљског  одсуства  као  и  право 
запосленог родитеља на рад са једном 
половином радног времена ради појачана 
његе и старања о дјетету са психофизичким 
сметњама.
 
3) Матерински додатак.

4) Додатак на дјецу (условљен примањима 
родитеља).
5) Задовољавање развојних потреба дјеце.

6) Предшколско васпитање и образовање за 
дјецу без родитељског старања, дјецу  
    са сметњама у развоју и дјецу на дужем 
болничком лијечењу.

7) Васпитно образовни програми припре-
мања дјеце за школу.

8) Боравак, предшколско васпитање и 
образовање  и превентивна здравствена  
заштита дјеце предшколског и школског 
узраста. 

5. Списак мјера подршке породици 
које се примјењују у општини 
Мркоњић Град a финансирају се из 
буџета Општине

1) Једнократна новчана помоћ за свако 
новорођенче са подручја општине Мркоњић 
Град у износу од 300,00КМ, 500,00КМ и 
1.000,00КМ и износ од 300.00КМ за набавку 
колица за близанце;

2) Суфинансирање асистиране репродукције;

3) Набавка уџбеника за дјецу из вишечланих 
породица, као и набавку уџбеника за ученике 
од петог до деветог разреда који нису 

заштиту породице, дјетета као и сваког 
појединца, а правни прописи и друге мјере за 
подршку породици као основној ћелији 
друштва као и рађању дјеце доносе се како на 
републичком тако и на локалним нивоима. 
На нивоу Владе Републике Српске овим 
питањем се бави Министарство породице 
омладине и спорта у склопу којег је 
организован Ресор за породицу чији су 
континуирани пројекти и активности:

· Пројекат  "Фонд треће и четврто 
дијете",

· Финансирање и суфинансирање 
пројеката и активности у области 
подршке породици,

· Финансирање посебне мјере подршке 
жртвама насиља у породици, сигурне 
куће,

· Праћење примјене Протокола о 
поступању у случајевима насиља, 
злостављања или занемаривања 
дјеце,

· Праћење примјене Општег протокола 
о поступању у случајевима насиља у 
породици у Републици Српској,

· Праћење провођења мјера попула-
ционе политике на локалном нивоу,

· Обезбјеђење уџбеника за одличне 
ученике из породица са четворо и 
више дјеце,

· Манифестација "Конференција беба",
· Кампањe о значају породице,
· Обиљежавање значајних датума за 

дјецу и породицу.

4. Списак мјера подршке породици 
које се примјењују у општини 
Мркоњић Град a финансирају се из 
буџета Владе

1) Новчана помоћ породици у складу са  
Законом о дјечијој заштити одобрава се 
мајкама са пребивалиштем у Републици 
Српској без обзира на мјесто порођаја, 
једнократна новчана накнада:

- за свако четврторођено дијете – 
450,00 КМ, почевши од 1. јануара 
2017. године,

- за свако трећерођено дијете – 600,00 
КМ, почевши од 1. јануара 2017. 
године. 

- за свако дијете фонд издваја 250 КМ 
као трајна мјера.
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одлучиле да окончају своју репродукцију са 
троје дјеце.

С друге стране, констатује се да је 
данас треће дијете у Републици Српској 
ријетка појава, а четврто веома ријетка 
појава, према подацима за 2007. годину тек 
15% новорођенчади у РС по реду је треће или 
четврто дијете у породици.

Међутим, извјесно је још нешто - 
одлука о рађању и стварању потомства 
значајно је условљена  управо општим 
безбједносним и социјално-економским 
амбијентом, а страх од нових сукобљавања и 
осјећање бесперспективности никад нису 
били стимулативни за породицу да се одлучи 
за бројније потомство. 

Сви друштвени процеси који су се 
дешавали у 20. вијеку значајно су утицали на 
смањење становништва на овом подручју, 
али с друге стране, они су генерисали и једну 
општу несигурност која људе обесхрабрује и 
наводи да размишљају на начин - ако је једна 
генерација овдје морала да преживи три рата, 
зашто то сутра морају и моја дјеца. То су све 
разлози друштвене природе, који објективно 
постоје. 
    Питање рађања дјеце у општини 
Мркоњић Град постало је предмет организо-
ване бриге и приоритет свих приоритета, а 
мјере стимулисања репродукције треба 
уградити у мањој или већој мјери у све 
области функционисања система - од рада и 
радних односа, здравства, дјечије и соција-
лне заштите, до образовања и становања, а 
постојеће мјере је потребно унаприједити да 
би се тренд губитка становништва зауставио.

Предходна стратегија популационе 
политике чији је период важења био од 
2017. до 2021. године је први званични 
документ који је усвојила Скупштина 
општине Мркоњић Град чија је имплеме-
нтација имала задатак да поправи стање у 
овој области, већина планираних мјера је 
реализована, а позиција у буџету Општине 
за ове намјене је у 2022. години повећана са 
100.000,00КМ на 150.000,00КМ.

Код одлуке за заснивање породице 
битна је подршка од локалне заједнице око 
рјешавања егзистенцијалних проблема 
запошљавања и стамбеног збрињавања, а 
посебна пажња се придаје да се подстакну 
млади брачни парови да одлуку о потомству 
ставе на прво мјесто.  

Борба за већи наталитет тешка је и 

обухваћени набавком уџбеника од стране 
Министарства просвјете и културе РС, 
Министарства породице омладине и спорта 
РС или ученике који уџбенике бесплатно 
добијају по неком другом основу. Набавка 
уџбеника и за средњошколце на основу 
приоритета школе;

4) Финансирање превоза ученика;

5) Олакшани услови за остваривање стипен-
дије за студенте из вишечланих породица и 
социјално угрожених породица;

6) Суфинансирање боравка у вртићу дјеце из 
вишечланих породица;

7) Повремене помоћи у стамбеном збриња-
вању вишечланих породица преко јавног 
позива за додјелу средстава за реконст-
рукцију стамбених објеката;

8) Новогодишњи пакетићи за дјецу из више-
чланих породица;

9) Додјела потрошачких бонова кроз пројек-
ат „Моја породица 3+“;

10) Програм социјализације дјеце;

11) Изградња зграде за младе брачне парове.

6.  Стање наталитета у Републици 
Српској

Пад стопе наталитета константа је већ 
неколико деценија, демографски опоравак је 
спор и неизвјестан и уз много радикалније 
мјере подршке рађању од постојећих. 
  У научно-истраживачкој студији 
"Анализа демографске ситуације и спровођ-
ења пронаталитетних мјера и активности у 
РС" Савјета за демографску политику РС 
(2008.) наводи се да су данас у Републици 
Српској рађања за више од 30% мања у 
односу на ниво потребан само за смјену 
генерација, односно да би стопа укупног 
фертилитета са постојећих 1,5 дјетета по 
жени досегла потребни ниво од 2,1 дјетета по 
жени. У трагању за оптималним паритетом 
бројности породица, демографи Републике 
Српске налазе да би у случају да 22% 
породица има једно, а исти толики проценат 
двоје дјеце, требало чак 56% њих које би се 
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накнада плате за вријеме породиљског 
одсуства. Ту су и друга права из радног 
односа - право једног од запослених 
родитеља да ради са половином радног 
времена у случају потребе за појачаном 
његом дјетета, затим и забрана давања отказа 
породиљи док је на породиљском одсуству. 

У области здравства - породиље 
имају пуну здравствену заштиту у току 
трајања трудноће, порођаја и матери-
нства, а то право имају и предшколска 
дјеца и омладина школског узраста. 

У систему дјечије заштите мјере су 
накнада плате за вријеме породиљског 
одсуства и накнада плате за рад са скраћеним 
радним временом. Дакле, послодавац само 
финансира накнаду плате у првом мјесецу 
одсуства, а за све остале мјесеце накнаду 
рефундира Јавни фонд за дјечију заштиту. 
Слично је и у случају права на рад са пола 
радног времена. Затим, ту је и матерински 
додатак за незапослене мајке до једне године 
старости дјетета, а за близанце и треће и 
свако наредно дијете у трајању од 18. 
мјесеци.

Затим, постоји и помоћ за опрему 
новорођенчета - сва дјеца која се роде у 
Републици Српској имају право на једнок-
ратну помоћ. Ту је и додатак за дјецу који има 
функцију социјалне заштите породица које 
су социјално угрожене, затим и новчане 
накнаде за рођење трећег и четвртог дјетета 
по одлуци Владе РС.

Акти који дефинишу предшколско 
васпитање и образовање такође индиректно 
остварују пронаталитетну функцију - 
регресирањем боравка дјеце у предшколским 
установама, гдје општине за највећи број 
дјеце практично сносе 80% трошкова 
смјештаја.

Највећи проблеми данас су недоста-
так првог и трећег дјетета. Друго дијете у 
приличној мјери прати прво, али недостаје 
довољно прворођенчади, односно парова 
који се одлучују на брак и заснивање 
породице. Још већи је проблем са трећим 
дјететом, јер се тек мањи број породица 
одлучује за треће дијете. 

Дјечији доплатак примају само друго, 
треће и четврто дијете, у износима који се 
крећу од 40 до 100 марака мјесечно, а ово 
право условљено је одређеним социјалним 
статусом породице (цензус). 

Свакодневне животне потребе, 
међутим, захтјевају много више, политика 

неизвјесна, гдје је неопходна добро креирана 
Стратегија популационе политике пресудна 
за демографски опоравак. Уз дуготрајну 
примјену разноврсних стимулативних мјера 
и акција, популациона политика  даje 
резултате тек након читавог низа година 
провођења.

Други моменат је везан за стварање 
услова на нивоу локалне заједнице за 
одрастање дјеце. То су мјере које омогућавају 
да мајка може да рађа и може да издржава 
дјецу, тј. да се постигне висок степен 
запослености женске популације као и 
развијена здравствена заштита. 

Да  би се  зауставио негативан 
природни прираштај провођење мјера попу-
лационе политике усмјерено је искључиво на 
дјецу како би им се осигурало безбрижно 
одрастање. Општина Мркоњић Град већ дуги 
низ година чини све како би дјеца имала што 
боље услове за здраво одрастање кроз 
улагања у изградњу спортских терена и 
игралишта за дјецу у мјесним заједницама, 
као и активизам младих кроз културне и 
спортске организације и јачање невладиних 
организација које се баве овом проблема-
тиком.

Без тако постављеног дугорочног 
концепта неће бити ни успјеха. А када се у 
обзир узме финансијски ефекат свих 
предузетих мјера у Републици Српској 
видљиво је да се у ту сврху улажу значајна 
финансијска средства, а да је потребно пуно 
више мјера да би се зауставило губљење 
становништва.

7.  Стимулативне мјере 

Пронаталитетна политика Републике 
Српске састоји се од низа стимулативних 
мјера уграђених у скоро све области 
фунционисања система и без обзира што су 
ефекти тих мјера тек сада постали видљиви 
њихово сервисирање није јефтино.  

У области рада и радних односа 
дефинисано је право родитеља на породи-
љско одсуство које траје за прво и друго 
дијете 12 мјесеци, за близанце, треће и свако 
наредно дијете 18 мјесеци. Ово право је у 
другим земљама значајно смањено - у 
Америци је тај период одсуства тек два 
мјесеца, у неким земљама западне Европе до 
четири мјесеца, у окружењу је тај период 
различито дефинисан –  у Федерацији БиХ 
постоје кантони гдје уопште не постоји 
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8. Мјере за реализацију Стратегије 
популационе политике општине                 
Мркоњић Град за период од 2022. до 
2026. године

Ниједна  популациона политика, ма 
колико била развијена не може одговорити на 
све потребе и очекивање становништва. 
Поред мјера које се предузимају на 
републичком нивоу, општина Мркоњић Град  
је дефинисала мјере на локалном  нивоу.

Општина Мркоњић Град је у буџету за 
2022. годину издвојила додатна средства на 
позицији текуће помоћи за пронаталитетну 
политику у износу од 150.000,00КМ  и кроз 
Програм за подстицај привредног развоја 
општине Мтркоњић Град у 2022. години 
планирана су средства за младе брачне 
парове на селу у износу од 20.000,00КМ. 
Средства за наведене програме усвајају се 
сваке године у различитом износу у 
зависности од финансијске могућности 
Општине.

· Обезбиједити додатна финансијска 
средства за подршку повећању 
наталитета

o П р о м о ц и ј а  и  п о д и з а њ е 
с в и ј е с т и  о  п о р од и ч н и м 
вриједностима, едукативни 
програми у свим секторима, са 
нагласком на образовање,

o Ф о р м и р а т и  О д б о р  з а 
популациону политику  као 
стручно савјетодавно тијело 
С к у п ш т и н е  о п ш т и н е  с а 
задатком праћења развоја 
становништва, предлагања и 
праћења спровођења мјера 
популационе политике у 
Општини Мркоњић Град,

o Годишње утврђивање висине 
средстава за спровођење 
локалних мјера популационе 
политике  у буџету  Општине,

o Формирање  фонда у буџету 
Општине  за популациону 
политику.

· Обезбиједити додатне програме 
подршке породици

o Помоћ при рјешавању стамбе-
ног питања за вишечлане 
породице са троје и више 
дјеце,

Свакодневне животне потребе, међу-
тим, захтјевају много више, политика 
привилегованог запошљавања чланова 
породица са четворо и више дјеце тек би била 
мјера која би обезбиједила бољи материјални 
и социјални положај ових породица, а уз то 
би представљала истинску стимулацију за 
све оне који размишљају о бројнијем 
потомству.   

У Републици Српској бруто стопа 
фертилитета веома је ниска, износи испод 1,5 
дјетета по жени, а да би се достигао ниво 
потребан за смјену генерација потребно је да 
стопа укупног фертилитета досегне ниво од 
2,1 дјетета по жени. 

Извјесно је да периодични пројекти 
дају озбиљне ефекте и резултате тек након 
одређеног периода, јер демографска обнова 
јесте један дуготрајан процес који се не 
рјешава ни брзо ни лако и у који треба да се 
укључе сви појединци, заинтересоване 
невладине организације и надлежне јавне 
институције и дају свој допринос опстанку 
становништва на простору општине јер мјере 
које Општина донесе донијеће добре 
резултате тек генерацијама иза нас.

Битно је да се настави пружање 
финансијске подршке родитељима на почет-
ку сваке школске године у виду додјељивања 
бесплатних уџбеника. Финансирање трошк-
ова за ученике који путују више од 3 
километра до школе у једном правцу. 

Једна од могућих мјера би могла бити 
одобравање бескаматних кредита и на тај 
начин омогућити рјешавање стамбеног 
питања за младе брачне парове, дати разне 
кредитне погодности родитељима са више 
дјеце. Исто тако, неопходна је и свеобухв-
атнија промоција значаја репродуктивног 
здравља, и то кроз разне пропагандне акције.

Медијска промоција иде у прилог 
експанзивне популационе политике и да кроз 
разне садржаје сугеришу младима (и не само 
младима) важност рађања. Треба омогућити 
разне олакшице за људе који живе на селу, 
кроз финансијске мјере подстицати људе да 
живе (и остану живјети) на селу, које је мјесто 
неисцрпног биолошког потенцијала. На 
послијетку, неопходно је и буђење свјести 
младих људи о питању опстанка нације, 
формирање њиховог става о том питању и 
личне одговорности и улоге коју имају у 
очувању нације, а то питање мора бити 
укључено у сам образовни систем.
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политике општине Мркоњић Град за период 
од 2022. до 2026. године у року од три мјесеца 
од дана објављивања  у Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град.

Општина Мркоњић Град  се опреди-
јелила за израду овог стратешког документа 
након  дет аљне  ана лизе  показатеља 
демокрафске ситуације на подручју наше 
општине.

o Изградња зграде за младе 
брачне парове,

o Додјела грађевинских парцела 
у власништву општине и 
суфинансирање трошкова 
у р б а н и с т и ч ко  т е х н и ч ке 
документације, прикључка 
струје, воде за вишечлане 
породице са троје и више дјеце 
и друго,

o Новчане накнаде за подстицај 
склапања бракова (ако су оба 
супружника незапослена),

o Новчана наканда за незапо-
слене породиље из буџета 
Општине,

o Суфинансирање трошкова 
боравка у вртићу за свако 
дијете, Општина суфинансира 
64% трошкова  боравка у 
вртићу, за четврто, пето и свако 
наредно дијете из исте пород-
ице боравак је бесплатан без 
обзира на број дјеце која 
бораве у вртићу из исте 
породице,

o П о м о ћ  в и ш е ч л а н и м 
породицама кроз субвенци-
онисање плаћања комуналних 
услуга (ваучер за воду, струју, 
комуналне таксе и сл.),

o Вођење активних кампања о 
репродуктивном здрављу, 
спречавању полних болести и 
лијечење стерилитета.

· Обезбиједити додатне програме 
подршке запошљавању и самоза-
пошљавању

o Помоћ при запошљавању и 
самозапошљавању на основу 
П р о г р а м а  з а  п од с т и ц а ј 
привредног развоја општине 
Мркоњић Град,

o Подстицај за запошљавање 
младих брачних парова на селу 
и вишечланих породица на 
основу Програма за подстицај 
привредног развоја општине 
Мркоњић Град.

Начелник  општине  дони јеће 
појединачне Програме и Правилнике  за 
реализацију Стратегије популационе 
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68/07, 109/12 и 44/16), члана 113. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 57/22) и члана 36. 
Статута општине Мркоњић Град („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“, број 
10/17), Скупштина општине Мркоњић Град, 
на 15. сједници одржаној дана 26.08.2022.  
године,  д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У
о утврђивању критеријума и 

расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање директора ЈЗУ Дом здравља 
„Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град

I
 Овом Одлуком ближе се утврђују 
критеријуми, услови и поступак, те распи-
сује Јавни конкурс за избор и именовање 
директора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован 
Рашковић“ Мркоњић Град ( у даљем тексту: 
Дом здравља), који се бира на период од 
четири године.
 Под критеријумима за избор 
директора из претходног става, сматрају се 
општи и посебни услови утврђени овом 
Одлуком.

II
 Кандидати за функцију из тачке I ове 
Одлуке морају испуњавати сљедеће услове:

А) Општи услови су:

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

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

на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини ( било на нивоу државе 
или ентитета) као резултат дисцип-
линске мјере на било којем нивоу 
власти у Републици Српској, у 
периоду од три године прије дана 
објављивања овог конкурса,

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

5. да се против њих не води кривични 
поступак,

6. да нису осуђивани за кривично дјело 
на безусловну казну затвора преко 
шест мјесеци или кривично дјело које 

9.  Закључак

На подручју општине Мркоњић Град 
број становника у периоду 1991-2021. године 
се смањио за – 12.773 становника, а преко 
3.372 становника је старије од 65 година што 
представља озбиљан проблем, истовремено 
је природни прираштај на подручју општине 
у озбиљном минусу и за период од 2009-2021. 
износи -1.293, такође миграција становника 
је у порасту, а за овај исти период изгубили 
смо -1.804 становника само у границама БиХ, 
подаци о миграцијама у иностранство нису 
доступни. У години пандемије накратко је 
заустављен процес одлива становништва у 
иностранство али је за очекивати да ће се 
након поправљања епидемиолошке ситуа-
ције овај неповољни тренд наставити.

Узрок оваквих демографских посље-
дица може се пронаћи у планирању 
породице, све раширенијем самачком 
животу, постратним траумама, расељавању и 
избјеглиштву, али и тешкој социјално-
економској ситуацији, психолошким и 
многим другим факторима. Примјеном мјера 
из предходне Стратегије популационе 
политике за период од 2017. до 2021. године 
процес депопулације се лаганао зауставља, 
што је мјерљиво констатнтним бројем 
новорођене дјеце који се након великог пада 
одржава на бројци око 110 до 120 годишње.

Такође, долази до све каснијег 
ступања парова у брачну заједницу (жене 
најчешће улазе у брак са 26 година, а 
мушкарци са 29 година старости), а самим 
тим долази до каснијег опредјељења жена за 
мајчинство. Просјечна старост мајке при 
рођењу дјетета у Републици Српској је 26,8 
година. Повећан је степен стерилитета због 
одгађања рађања и све веће праксе употребе 
абортуса као контрацептивног метода. 

Рјешавање овог проблема треба да је 
приоритет свих  приоритета,  ј ер 
опстанак сваке локалне заједнице зависи о 
становништву које је насељава! 

Број: 02-022-95/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 6, 7. и 8. Закона о 
министарским владиним и другим имено-
вањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број  41/03), 
члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
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Мркоњић Град на 15. сједници, одржаној 
дана 26.08.2022. године, донијела је

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

општинских инспекцијских органа
 за период јануар-јун 2022. године 

1. Усваја се Извјештај о раду општин-
ских инспекцијских органа за период јануар-
јун 2022. године, и то:

- тржишног инспектора,
- саобраћајног инспектора,
- ветеринарског инспектора,
- инспектора за храну – здравственог 

инспектора,
- урбанистичко-грађевинског инспе-

ктора.

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

Број: 02-022-97/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
36 .  Статута општине Мркоњић Град 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 15. сједници, одржаној 
дана 26.08.2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о 
друштвеном положају младих

 на подручју општине Мркоњић Град за 
2021. годину

1. Прихвата се Информација о 
друштвеном положају младих на подручју 
општине Мркоњић Град за 2021. годину.

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

Број: 02-022-98/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

их чини неподобним за обављање послова на 
напријед наведеној позицији.

     Посебни услови су:

1. да имају завршене интегрисане 
академске студије из области медици-
не, стоматологије или фармације, 
п р в и  ц и к л у с  а ка д е м с ко г  и л и 
струковног студија са 240 ЕЦТС 
бодова економског или правног 
факултета,

2. да имају најмање пет година радног 
искуства на руководном радном 
мјесту,

3. да имају познавање из здравственог 
менаџмента.

III
 Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Дома здравља биће објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у  
дневном листу „Глас Српске“.
            Рок за подношење пријава на Јавни 
конкурс из тачке I ове Одлуке је 15 дана од 
дана посљедњег објављивања Конкурса у 
једном од наведених гласила.

IV
 Поступак спровођења Конкурса, 
укључујући преглед приспјелих пријава, 
интервју и предлагање кандидата, у складу са 
Законом, извршиће Комисија за избор, коју 
именује Скупштина општине Мркоњић Град.

V
 Стручне и административно-

техничке послове за потребе Комисије за 
избор обављаће Стручна служба Скупштине 
и начелника општине.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

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

Број: 02-022-96/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39 .  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 36. Статута општине Мркоњић 
Град („Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17), Скупштина општине 
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            На основу члана 59. став 1. тачка б) 
Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12, 52/14, 130/15 и 15/16), 
члана 7.  Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 94/15 и 78/20), 
Закона о трезору („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 28/13 и 103/15), 
члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 64. и 87. 
Статута општине Мркоњић Град („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“, број 
10/17), Начелник општине доноси 

ПРАВИЛНИК  
о измјенама и допуни Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 

процјенама

Члан 1.
У Правилнику о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуновод-
ственим процјенама (“Службени гласник 
општине Мркоњић Град”, број 2/17), члан 53. 
мјења се и гласи:

“(1) Трајни извори средстава формирају се:
1) преузимањем салда трајних извора 
утврђених на крају извјештајног периода,
2) из оснивачког улога обезбјеђеног за 
оснивање буџетског корисника у складу са 
одлуком о оснивању, уколико се ради о новом 
буџетском кориснику,
3) из расподјељеног финансијског резултата 
ранијих година на основу одлуке менаџмента 
у складу са чланом 56. став 1. овог правил-
ника и  
4) у осталим случајевима дозвољеним МРС-
ЈС и другим релевантним прописима.
(2) формирани трајни извори средстава не 
везују се за појединачне ставке имовине 
признате на страни активе, нису предмет 
пописа нити нужно искњижавања у случају 
продаје, преноса или губитка  имовине по 
основу које су првобитно били формирани.”.

Члан 2.
Послије члана 53. додаје се нови 

члан 53а, који гласи:

„Члан 53а.
Трајни извори средстава увећавају се или 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
36 .  Статута општине Мркоњић Град 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 15. сједници, одржаној 
дана 26.08.2022. године, донијела је

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

јавне безбједности на подручју Општине 
Мркоњић Град за период 01.01.2022. – 

30.06.2022. године

1. Прихвата се Информација о стању 
јавне безбједности на подручју Општине 
Мркоњић Град за период 01.01.2022. – 
30.06.2022. године.

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

Број: 02-022-99/22.                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39 .  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 36. Статута општине Мркоњић 
Град („Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 15. сједници, одржаној 
дана 26.08.2022. године, донијела је

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

материјалном стању 
Удружења пензионера општине 
Мркоњић Град за 2021. годину

1. Прихвата се Информација о раду и 
материјалном стању Удружења пензионера 
општине Мркоњић Град за 2021. годину.

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

Број: 02-022-100/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 26.08.2022. године              Стевица Еремија, с.р.
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Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог 

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

Број:	01-400-30/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	30.06.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Баљвине у 
износу од 2.000,00 КМ.

II
       Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Уређење локалног пута у МЗ Баљвине“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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. 

умањују:
1) на основу одлуке менаџмента у складу са 
чланом 56. став 2. овог правилника,
2) приликом укључивања финансијских 
и з в ј е ш т а ј а  бу џ е т с к и х  ко р и с н и ка  у 
консолидовани биланс стања у складу са 
чланом 83. овог правилника,
3) приликом укључивања финансијских 
извјештаја других ентитета јавног сектора у 
консолидовани биланс стања у складу са 
чланом 84. овог правилника и
4) у осталим случајевима дозвољеним МРС-
ЈС и другим релевантним прописима.“.

Члан 3.
У члану 57. послије ријечи: “резул-

тат” додају се ријечи: “и трајни извори 
средстава”, a ријеч: “исказује”, замјењује се 
ријечју  “исказују”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог 

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

Број:	01-400-29/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	30.06.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

       На основу члана 7. и 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 94/15 и 78/20), Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/16 и 113/21) и 
члана 64. и 87. Статута општине Мркоњић 
Град („Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број 10/17), Начелник општине 
доноси 

ПРАВИЛНИК
 о измјени Правилника  о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем 

имовине и обавеза

Члан 1.
У Правилнику о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“ 2/17), у члану 16. у ставу 1. умјесто 
ријечи“ мјесец дана“ треба да стоје ријечи 
„десет дана“.
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II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Санација јавне чесме“ одабраном по 
Јавном позиву за додјелу средстава за 
подршку пројектима мјесних заједница, број: 
01-016-7/22 од 11.05.2022. године.
        Одобрена 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 набавке 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
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-

IV
На основу ове Одлуке, Одјељење за 

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

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Бараћи у износу 
од 2.925,00 КМ.
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„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Горњи Граци у 
износу од 2.000,00 КМ.

II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Машинско кошење и сјеча живе ограде“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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. 

7/22 од 11.05.2022. 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 Бркић Башта у 
износу од 2.980,00 КМ.

II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту 
“Санација печурки, столова и клупа у 
Бркић Башти“ одабраном по Јавном позиву 
за додјелу средстава за подршку пројектима 
мјесних заједница, број: 01-016-7/22 од 
11.05.2022. године.
        Одобрена 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 набавке за реализацију 
пројекта из тачке II исте Одлуке и да по 
окончању поступка јавне набавке обавијести 
Савјет мјесне заједнице Бркић Башта о 
изабраном добављачу, ради координације и 
праћења саме реализације пројекта на 
подручју мјесне заједнице Бркић Баште.

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

VI
        Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
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II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Радови на школском објекту у Тријебову“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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 набавке 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
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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 

IV
На основу ове Одлуке, Одјељење за 

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

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Горњи Шеховци 
у износу од 1.000,00 КМ.

26.08.2022. Број	5	Страна	25



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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 2.984,00 КМ.

II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Уређење дјечијег игралишта на Котору“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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 

средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
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 Горњи Шеховци 
у износу од 996,00 КМ.

II
       Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту 
“Покривање помоћног црквеног објекта 
кровним лимом у Сурјану“ одабраном по 
Јавном позиву за додјелу средстава за 
подршку пројектима мјесних заједница, број: 
01-016-7/22 од 11.05.2022. године.
        Одобрена 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 набавке 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
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.
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II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту 
“Уређење јавне површине,постављање 
надстешнице у насељу Каменица“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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 набавке за реализацију 
пројекта из тачке II исте Одлуке и да по 
окончању поступка јавне набавке обавијести 
Савјет мјесне заједнице Каменица о 
изабраном добављачу, ради координације и 
праћења саме реализације пројекта на 
подручју мјесне заједнице Каменица.

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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 

општине Мркоњић Град. 

IV
На основу ове Одлуке, Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности 
дужно је да упути захтјев за покретање 
поступка јавне набавке 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.

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 2.954,00 КМ.
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VI
     Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Медна у износу 
од 3.000,00 КМ.

II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту 
“ И з г р а д њ а  р е з е р в о а р а  з а  п и т к у 
воду,засеок Омар“ одабраном по Јавном 
позиву за додјелу средстава за подршку 
пројектима мјесних заједница, број: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. године.
        Одобрена 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 

позивом за додјелу средстава за подршку 
пројектима мјесних заједница, број: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 2.340,00 КМ.

II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Постављање металне капије на гробљу у 
Дакићима“ одабраном по Јавном позиву за 
додјелу средстава за подршку пројектима 
мјесних заједница, број: 01-016-7/22 од 
11.05.2022. године.
        Одобрена 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 набавке за реализацију 
пројекта из тачке II исте Одлуке и да по 
окончању поступка јавне набавке обавијести 
Савјет мјесне заједнице Мајдан о изабраном 
добављачу, ради координације и праћења 
саме реализације пројекта на подручју 
мјесне заједнице Мајдан.

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.
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II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Изградња темеља за кухињу и тоалете уз 
парохијски дом“ одабраном по Јавном 
позиву за додјелу средстава за подршку 
пројектима мјесних заједница, број: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. године.
        Одобрена 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 набавке 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
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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 

општине Мркоњић Град. 

IV
На основу ове Одлуке, Одјељење за 

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

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Ораховљани у 
износу од 3.000,00 КМ.
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доношења, а иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Подгорја у 
износу од 513,00 КМ.

II
       Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Набавка материјала за израду столова у 
сеоском дому“ одабраном по Јавном позиву 
за додјелу средстава за подршку пројектима 
мјесних заједница, број: 01-016-7/22 од 
11.05.2022. године.
        Одобрена 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. 

пројектима мјесних заједница, број: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Подбрдо у износу 
од 2000,00 КМ.

II
        Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Прокрес пута од Понора до Дубице“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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 набавке за реализацију 
пројекта из тачке II исте Одлуке и да по 
окончању поступка јавне набавке обавијести 
Савјет  мје сне  за једнице Подбрдо о 
изабраном добављачу, ради координације и 
праћења саме реализације пројекта на 
подручју мјесне заједнице Подбрдо.

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

VI
     Ова Одлука ступа на снагу даном 
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II
       Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту 
“Изградња ограде око цркве и црквене 
сале“ одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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 набавке за реализацију 
пројекта из тачке II исте Одлуке и да по 
окончању поступка јавне набавке обавијести 
Савјет мје сне заједнице Подгорја  о 
изабраном добављачу, ради координације и 
праћења саме реализације пројекта на 
подручју мјесне заједнице Подгорја.

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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 

IV
На основу ове Одлуке, Одјељење за 

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

V
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Подгорја  у 
износу од 2.045,00 КМ.
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доношења, а иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Подрашница у 
износу од 3000,00 КМ.

II
       Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Објекат за  смјештај  сточне ваге“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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. 

пројектима мјесних заједница, број: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 Подоругла у 
износу од 1.839,00 КМ.

II
       Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Израда санитарног чвора у дому МЗ“ 
одабраном по Јавном позиву за додјелу 
средстава за подршку пројектима мјесних 
заједница, број: 01-016-7/22 од 11.05.2022. 
године.
        Одобрена 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 набавке 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
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

VI
     Ова Одлука ступа на снагу даном 
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II
       Средства из тачке I ове Одлуке 
одобравају се у сврху подршке пројекту “ 
Изградња мокрог  чвора  у  дому у 
Ступарима“ одабраном по Јавном позиву за 
додјелу средстава за подршку пројектима 
мјесних заједница, број: 01-016-7/22 од 
11.05.2022. године.
        Одобрена 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 набавке 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
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

 На основу члана 59. и 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 7.2 став (1) , а у вези са 
чланом 7.2а Изборног закона БиХ ( 
„Службени гласник БиХ“, број: : 23/10, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08. 
и 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 и 
51/22) ) и члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 

IV
На основу ове Одлуке, Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности 
дужно је да упути захтјев за покретање 
поступка јавне набавке 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
 Рок реализације пројекта из тачке II 
ове Одлуке је 31.12.2022. године.

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

Број:	01-016-7/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	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: 01-016-
7/22 од 11.05.2022. 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 3.000,00 КМ.
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накнаду у износу од 150,00 КМ +ПДВ, по 
једном одржаном предизборном скупу.

III
Политички субјекти су дужни јавна 

мјеста, јавне површине, спортске објекте и 
терене, као и пословне просторије користити 
са пажњом доброг домаћина и довести исте у 
ред како су их преузели прије одржавања 
предизборног скупа, а у случају причињене 
ш т е т е  н а  о б ј е к т и м а  и  п о с л о в н и м 
просторијама исту надокнадити.

IV
Oва Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број:	01-374-2/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

На основу члана 79. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе («Службени 
гласник Републике Српске», број 97/16) и 
члана 66. Статута Општине Мркоњић Град 
(«Службени гласник општине Мркоњић 
Град», број 10/17), Начелник општине 
Мркоњић Град, д о н о с и

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

Јавног конкурса за попуну упражњеног 
радног мјеста службеника у Општинској 

управи Општине Мркоњић Град

I - У састав Комисије за спровођење 
Јавног конкурса за попуну упражњеног 
радног мјеста службеника у Општинској 
управи Општине Мркоњић Град, број: 01-
120-20/22, од 15.06.2022. године, који је 
објављен у «Службеном гласнику Републике 
Српске», број 58/22, дана 20.06.2022. године 
и у дневним новинама «Глас Српске» дана 
16.06.2022. године, именују се:

1. Милена Малешевић, предсједник,
2. Предраг Лекић, члан,
3. Данијел Љубоја, члан,
4. Божана Марчета, члан и
5. Драган Сантрач, члан.

II - Задатак Комисије из тачке I овог 
рјешења је да спроведе поступак пријема 

Мркоњић Град“, број: 10/17),  Начелник 
општине Мркоњић Град, дана 29.08.2022. 
године, доноси

О Д Л У К У
о коришћењу јавних површина, 
спортских терена, игралишта и 

пословних просторија у току предизборне 
кампање за Опште изборе 2022. године

I
У циљу обезбјеђења равноправног 

третмана, под истим условима, свих овјере-
них политичких субјеката ( политичких 
партија, коалиција, листа независних 
кандидата и  независних кандидата), у току 
п р ед и з б о р н е  ка м п а њ е  ко ј а  п оч и њ е 
02.09.2022. године, овом одлуком се одређује 
јединствен начин кориштења јавних 
површина, спортских терена (дворане), 
игралишта и пословних просторија у 
власништву Општине Мркоњић Град, у сврху 
кампање, укључујући одржавање скупова, 
излагање огласа, постера,плаката и другог 
сличног материјала.

II
Јавне површине (тргови, улице, паркови), у 
погледу њиховог заузимања могу се 
користити у току изборне кампање у складу 
са чланом 32. став (1) и  94. Одлуком о 
комуналном реду („Службени гласник 
општине Мркоњић“, број 7/13) и тачке 10. 
тарифни број 2 тарифе комуналних такси 
Одлуке о комуналним таксама („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“ број: 2/21), 
а на основу одобрења надлежног органа 
општинске управе надлежног за  Мркоњић 
Град.

Спортска дворана може се користити 
искључиво уз плаћање накнаде за њено 
коришћење по једном предизборном скупу у 
износу од 1.500,00 КМ + ПДВ.

Остали спортски терени и игралишта 
могу се користити без накнаде.

Просторије ЈУ Културно-спортски центар 
„Петар Кочић“  Мркоњић Град, могу се 
користити уз накнаду у износу од 500,00 КМ 
+ ПДВ, по једном одржаном предизборном 
скупу.

Просторије кино-сале могу се користити уз 
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листу.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

Број:	01-123-4/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	14.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

На основу члана 59. и 83. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и тачке V 
Одлуке о начину, условима и поступку 
одобравања субвенције корисницима 
п р о ј е кт а  „ И з г р а д њ а  и н д и в и д уа л н е 
стамбено-породичне зграде младих брачних 
парова у Мркоњић Граду“ („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“, број: 4/22), 
Начелник општине Мркоњић Град, донио је

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

јавног конкурса за одобравање 
субвенције корисницима пројекта 

„Изградња индивидуалне стамбено-
породичне зграде младих брачних 

парова у Мркоњић Граду“ 

I  Именује се Комисија за спровођење јавног 
конкурса за одобравање субвенције корисни-
цима пројекта „Изградња индивидуалне 
стамбено-породичне зграде младих брачних 
парова у Мркоњић Граду“, у саставу:

1. Данијел Љубоја, предсједник,
2. Сања Врањеш, члан,
3. Младен Бошкан, члан,
4. Јелена Пена, члан,
5. Дијана Милетић, члан,
6. Стевица Еремија, члан и
7. Душко Ступар, члан.

II Задатак Комисије из претходне тачке овог 
рјешења је утврђен Одлуком Скупштине 
општине Мркоњић Град о начину, условима и 
поступку одобравања субвенције корисни-
цима пројекта „Изградња индивидуалне 
стамбено-породичне зграде младих брачних 
парова у Мркоњић Граду“ („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“, бр. 4/22).

службеника - Самосталног стручног сарад-
ника за образовање, културу и спорт, у 
Општинску управу Општине Мркоњић Град, 
који подразумијева контролу испуњавања 
услова јавног конкурса и улазни интервју са 
кандидатима који испуњавају услове јавног 
конкурса, те остале радње у поступку, у 
складу са позитивним правним прописима. 

           III - Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а исто ће бити објављено у 
«Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град».

Број:	01-120-20/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	05.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

На основу члана 98. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 66. Статута општине Мркоњић Град 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
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 приправника 
са ВСС у Општинску управу општине 
Мркоњић Град, према расписаном Јавном 
конкурсу број: 01-123-4/22 од 27.06.2022. 
године, који је објављен у дневном листу 
„Глас Српске“, дана 29.06.2022. године, у 
сљедећем саставу:

1. Предраг Лекић, предсједник 
Комисије,

2.   Дијана Милетић, члан и
3.   Дамир Сладојевић, члан.  

II
Задатак Комисије из тачке I овог 

рјешења је да утврди благовременост и 
потпуност пристиглих пријава, изврши 
контролу испуњености општих и посебних 
услова прописаних Јавним конкурсом, обави 
интервју са кандидатима који испуњавају 
услове, изврши бодовање кандидата и утврди 
редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг – 
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Мркоњић Град за 2020. годину број: 02-022-
167 /19 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 11/19), дана 27.12.2021. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

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

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

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

- На потрошачку јединицу - 
00670130 – Одјељење за општу 
у п р а в у  и  д р у ш т в е н е 
дјелатности, на позицију 
416100  – Текуће дознаке 
грађанима..............5.000,00КМ

3. Релокација се врши у сладу са 
Одлуком, Ружици Кокези у сврху 
трошкова лијечења.

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

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

Број:	01-400-34/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	27.12.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

 На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2020. годину број: 02-022-
167 /19 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 11/19), дана 14.10.2021. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 

III Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број:	01-372-5/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	15.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

            На основу члана 6, 7, 12, 13, 30. и 34.  
Одлуке о безбиједности саобраћаја на 
п у т е в и м а  о п ш т и н е  М р ко њ и ћ  Гр а д 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број: 7/13) и члана 66. Статута 
општине Мркоњић Град („Службени гласник 
општине Мркоњић Град“, број 10/17), 
начелник општине д о н о с и

Н А Р Е Д Б У
о измјени Наредбе о регулисању 
саобраћаја на подручју градског 

насеља Мркоњић Град

Члан 1. 
             У Наредби о регулисању саобраћаја 
на подручју градског насеља Мркоњић Град 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број: 8/13 и 2/17), у члану 1., у првом 
ставу, шеснаеста алинеја која гласи „ - Улица 
Милана Будимира осим у односу на улицу 
Бораца Српских и Карађорђеву улицу,“, 
брише се. 

Члан 2. 
            У члану 3., у трећем ставу, умјесто 
ријечи „3,5 тоне“ треба да стоје ријечи „7,5 
тона“.

Члан 3. 
            У члану 3., став који гласи „Забрањује 
се саобраћај свим возилима у оба смјера на 
дионици локалног пута  „Превиле – 
Магаљдол, стационажа од км 0+000 км 1+350 
(раскрсница Липов до)“, брише се.

Члан 4. 
        Ова Наредба ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број:	01-345-49/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	04.07.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.		

 На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
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резерва..................2.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670130 – Одјељење за општу 
у п р а в у  и  д р у ш т в е н е 
дјелатности, на позицију 
4 1 5 2 0 0  –  Те к у ћ и  г р а н т 
вјерским заједницама...............

      ................................2.000,00КМ

3. Реaлокација се врши Српској православној 
црквеној општини Мркоњић Град у складу са 
захтјевом.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          

Број:	01-400-36/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	30.12.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			 

 На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 18.05.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 3.500,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
99999999 – Трезор општине 
Мркоњић Град,  позиција 
3 7 2 2 0 0  –  Б у џ е т с к а 
резерва..................3.500,00КМ 

- На потрошачку јединицу - 
00670130 –  Одјељење за 
привреду и финансије, на 
позицију 415200 – Текући 
грант......................3.500,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са 
закључком број: 01-532-97/22 од 
0 4 . 0 5 . 2 0 2 2 .  г о д и н е ,  С р п с ко ј 

износу од 2.000,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
99999999 – Трезор општине 
Мркоњић Град,  позиција 
3 7 2 2 0 0  –  Б у џ е т с к а 
резерва..................2.000,00КМ 

- На потрошачку јединицу - 
00670130 – Одјељење за општу 
у п р а в у  и  д р у ш т в е н е 
дјелатности, на позицију 
4 1 5 2 0 0  –  Те к у ћ и  г р а н т 
вјерским заједницама...............

      ................................2.000,00КМ

3. Реaлокација се врши Српској православној 
црквеној општини Подрашница у складу са 
захтјевом.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.      
    
Број:	01-400-35/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	14.10.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			               

 На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2020. годину број: 02-022-
167 /19 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 11/19), дана 30.12.2021. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 2.000,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
99999999 – Трезор општине 
Мркоњић Град,  позиција 
3 7 2 2 0 0  –  Б у џ е т с к а 
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На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 19.05.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 11.000,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
00670700 – ЈУ Дом здравља 
„ Д р  Ј о в а н  Р а ш к о в и ћ “ , 
позиција 412200 – Расходи по 
основу утрошка енергије, 
к о м у н а л н и х ,  к о м .  и 
транспортних услуга................

       .............................11.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670700 –ЈУ Дом здравља 
„Др Јован Рашковић“, на 
позицију 412700 – Расходи за 
стручне услуге....11.000,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са захтјевом 
бр. 741-2/22, јер је позиција на коју се врши 
реалокација подцијењена за наведени износ.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          

Број:	01-400-12/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	19.05.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			

На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 09.06.2022. 
године Начелник општине доноси:

православној црквеној општини 
Бочац.

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

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

Број:	01-400-10/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	18.05.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			 

 На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 18.05.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 5.000,00КМ.
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 
рјешења извршиће се са потрошачке 
јединице:

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

- На потрошачку јединицу - 
00670130 –  Одјељење за 
привреду и финансије, на 
позицију 415200 – Текући 
грант......................5.000,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са 
закључком број: 01-532-180/22 од 16.05.2022. 
године, Епархији бихаћко-петровачкој – 
Босански Петровац.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          

Број:	01-400-11/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	18.05.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			 
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99999999 – Трезор општине 
Мркоњић Град,  позиција 
372200 – Буџетска резерва........

      ................................2.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670130 –  Одјељење за 
привреду и финансије, на 
позицију 415200 – Текући 
грант......................2.000,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са 
закључком број: 01-532-280/22 од 08.06.2022. 
године, „Манастиру Светог Апостола и 
Евангелиста Луке“ из Никшића.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          

Број:	01-400-14/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	09.06.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 09.06.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 3.000,00КМ.

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

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

       ..................3.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670130 –  Одјељење за 
привреду и финансије, на 
позицију 415200 – Текући 
грант......................3.000,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са 

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

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

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

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

       ...............................5.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670130 –  Одјељење за 
привреду и финансије, на 
позицију 415200 – Текући 
грант......................5.000,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са 
закључком број: 01-532-27/22 од 02.02.2022. 
године, Епархији бихаћко-петровачкој – 
Манастир Медна.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.              
      
Број:	01-400-13/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	09.06.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				     

На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 09.06.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 2.000,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  

26.08.2022. Број	5	Страна	39



Град“.                          

Број:	01-400-18/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	22.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 22.08.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 27.500,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
00670170  –  Одјељење за 
изградњу града и управљање 
имовином, позиција 511200 – 
Издаци за инв. одржавање, 
реконструкцију и адаптацију...

      ..............................27.500,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670170 –  Одјељење за 
изградњу града и управљање 
имовином, на позицију 511300 
–  И з д а ц и  з а  н а б а в к у 
постројења и опреме.................

       .............................27.500,00КМ

3. Реалокација се врши јер је позиција на коју 
се реалоцира подцијењена за наведени износ.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          

Број:	01-400-19/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	22.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

закључком број: 01-532-281/22 од 08.06.2022. 
године, Српској православној црквеној 
општини Густовара.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          

Број:	01-400-15/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	09.06.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

 На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 22.08.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 8.000,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
00670130 – Одјељење за општу 
у п р а в у  и  д р у ш т в е н е 
дјелатности, позиција 412200 
– Расходи по основу утрошка 
енергије,  ком. комуника-
ционих и транспортних услуга

      ................................8.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670130 – Одјељење општу 
у п р а в у  и  д р у ш т в е н е 
дјелатности, на позицију 
412500 – Расходи за текуће 
одржавање............8.000,00КМ

3. Реалокација се врши јер је позиција на коју 
се реалоцира подцијењена за наведени износ.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
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РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 10.000,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
00670700 – ЈУ Дом здравља 
„ Д р  Ј о в а н  Р а ш к о в и ћ “ , 
позиција 412900 – Остали 
некласификовани расходи........

      ..............................10.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670700 –ЈУ Дом здравља 
„Др Јован Рашковић“, на 
позицију 4127000 – Расходи за 
стручне услуге....10.000,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са захтјевом 
бр. 741-3/22, јер је позиција на коју се врши 
реалокација подцијењена за наведени износ.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          

Број:	01-400-21/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 22.08.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 1.700,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  

 На основу члана 66. Статута општине 
Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 23.08.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

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

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

- Са потрошачке јединице  
00670700 – ЈУ Дом здравља 
„ Д р  Ј о в а н  Р а ш к о в и ћ “ , 
позиција 412900 – Остали 
некласификовани расходи........

      ................................5.000,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

00670700 –ЈУ Дом здравља 
„Др Јован Рашковић“, на 
позицију 4125000 – Расходи за 
текуће одржавање.....................

      ................................5.000,00КМ
 
3. Реалокација се врши у складу са захтјевом 
бр. 741-4/22, јер је позиција на коју се врши 
реалокација подцијењена за наведени износ.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.  

Број:	01-400-20/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	23.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

 
На основу члана 66. Статута општине 

Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 23.08.2022. 
године Начелник општине доноси:
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3. Реалокација се врши на основу захтјева 
број 01-400-7/22 јер је позиција на коју се 
реалоцира подцијењена за наведени износ.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.  

Број:	01-400-23/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	22.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

          
На основу члана 66. Статута општине 

Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 24.08.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

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

2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 
рјешења извршиће се са 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..................6.000,00КМ 

- На потрошачку јединицу - 
00670130 –  Одјељење за 
привреду и финансије, на 
позицију 415200 – Текући 
грант......................6.000,00КМ

3. Реалокација се врши у складу са 
з а к љ у ч ком  б р о ј :  0 1 - 5 3 2 - 2 8 2 / 2 2  од 
24.06.2022.године, Српској православној 
црквеној општини Бјелајце.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.                          
          
Број:	01-400-24/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	24.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.					                                                                                                                                                                                   

08150021  – ЈУ Гимназија 
Мркоњић Град,  позиција 
511300 – Издаци за набавку 
постројења и опреме.................

       ...............................1.700,00КМ 
- На потрошачку јединицу - 

08150021 –  ЈУ Гимназија 
Мркоњић Град на позицију 
411200 – Накнаде трошкова 
запослених............1.700,00КМ

3. Реалокација се врши на основу захтјева 
број 547/22 јер је позиција на коју се 
реалоцира подцијењена за наведени износ.
4. За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.       
 
Број:	01-400-22/22.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	22.08.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.				

                  
 На основу члана 66. Статута општине 

Мркоњић Град („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 10/17) и члана 10. и 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину број: 02-022-
189/21 („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број 9/21), дана 22.08.2022. 
године Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

1. Одобрава се реалокација средстава  у 
износу од 11.000,00КМ.

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

- Са потрошачке јединице  
00670300 – ЈУ Центар за 
социјални рад Мркоњић Град, 
позиција 487400 – Трансфер 
између и унутар јединица 
власти..................11.000,00КМ 

- На потрошачку јединицу - 
00670300 –  ЈУ Центар за 
социјални рад Мркоњић Град 
на позицију 638000 – Расходи 
за накнаде плата које се 
рефундирају........11.000,00КМ
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