
Број:	7/22,	23.11.2022.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

На основу члана 33. Закона о буџетском 
систему Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске», број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. Статута 
општине Мркоњић Град («Службени гласник 
општине Мркоњић Град», број: 10/17), 
Скупштина општине Мркоњић Град на 17. 
сједници одржаној дана 23.11.2022. године 
донијела је

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о извршењу буџета 

општине Мркоњић Град 
за 2022. годину 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о  извршењу буџета 
општине Мркоњић Град за 2022. годину, 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“ број: 9/21) члан 2. мијења се и гласи:

„Средства буџета  из члана 1. ове 
одлуке распоређују се у укупном износу 
20.280.000КМ, од чега је:

1. Распоређено за расходе за одређене 
намјене                             19.729.000КМ

2.  Распоређено  за  отплату  кредит а                 
526.000КМ

3. Распоређено за  средства резерви                   
25.000КМ

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у «Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град». 

Број: 02-022-113/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске», број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. Статута 
општине Мркоњић Град (''Службени гласник 
општине Мркоњић Град'', број: 10/17),  
Скупштина општине Мркоњић Град, на 17. 
сједници одржаној дана 23.11.2022. године, 
донијела је

О  Д  Л  У  К  У
о усвајању ребаланса буџета општине 

Мркоњић Град за 2022. Годину

Члан 1. 
 Усваја се ребаланс буџета општине 
Мркоњић Град за 2022. годину у износу 
20.280.000КМ, од чега је:

1. Распоређено за расходе за одређене 
намјене                            19.729.000 КМ

2.  Распоређено  за  отплату  кредит а        
526.000 КМ

3.  Распоређено за  средства резерви                     
25.000 КМ

Члан 2.
 Саставни дио ове Одлуке је ребаланс 

буџета општине Мркоњић Град за 2022. 
годину.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у «Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град». 

Број: 02-022-112/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.
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2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“.

Број: 02-022-115/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана  348. Закона  о 
стварним правима (''Сл. гласник РС'', број: 
124/08, 3/09, 58/09,95/11, 60/15, 107/19, и 
1/21- Одлука Уставног суда Републике 
Српске), члана 5. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокре-
тностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник 
РС'', број 20/12, и 62/19- Одлука Уставног 
суда Републике Српске) и члана 36. Статута 
општине Мркоњић Град (''Сл. гласник 
општине Мркоњић Град'', број: 10/17), 
Скупштина општине Мркоњић Град, на 17. 
сједници одржаној дана 23.11.2022. године, 
донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
о начину и условима продаје 

непокретности  у својини
Општине Мркоњић Град у Бјелајцу 

путем лицитације

Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и 

начин продаје непокретности у својини 
Општине Мркоњић Град, која се налази у 
Бјелајцу, означена  као парцела број 219/2 
„ИЗАБАЗЕ“ њива 2. класе површине 12779 
м2, и њива 3. класе површине 3094 м2, 
укупне површине 15873 м2, уписана у л.н. 
бр.218, и у з.к.бр.217, к.о. Бјелајце.

Члан 2.
Продаја непокретности из члана 1. 

ове Одлуке извршиће се усменим јавним 
надметањем – лицитацијом, у складу са 
одредбама Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 20/12, и 62/19 - 
Одлука Уставног суда Републике Српске) и 
ове Одлуке. Поступак лицитације проводи 
Комисија за спровођење јавног надметања у 
сљедећем саставу:

1)  Попадић Милена, предсједник,

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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању нацрта Одлуке о усвајању 

буџета општине Мркоњић Град 
за 2023. годину

1. Скупштина општине прихвата 
Нацрт Одлуке о усвајању буџета 
општине Мркоњић Град за 2023. 
годину у износу од 18.796.500,00 
КМ и исти упућује на јавну 
расправу  ради прибављања 
п р и м ј е д б и ,  м и ш љ е њ а  и 
приједлога.

2.  Јавна расправа ће бити спроведена 
у року од 30 дана.

3.   Задужује се Одјељење за привреду 
и финансије Општинске управе 
општине  Мркоњић Град  да 
спроведе јавну расправу на Нацрт 
буџета општине Мркоњић Град за 
2023. годину.

4. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град“.

Број: 02-022-114/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Одлуке о 

извршењу буџета 
општине Мркоњић Град за 2023. годину

1. Скупштина општине прихвата 
Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2023. годину, у износу од 
18.796.500,00 КМ.
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општине Мркоњић Град''.

Број: 02-022-116/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 
20. и 36. Статута општине Мркоњић Град 
("Службени гласник општине Мркоњић 
Град", број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 17. сједници одржаној дана 
23.11.2022. године,  д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
 о измјени Одлуке о стипендирању 

студената првог циклуса 
на високошколским установама 

Члан 1.
 У Одлуци о стипендирању студената 
п р во г  ц и к л у с а  н а  в и с о ко ш кол с к и м 
установама ("Службени гласник општине 
Мркоњић Град", број: 6/21), члан 13. мијења 
се и гласи: 

„Висина мјесечне стипендије за све године 
студија износи 140,00 КМ, изузев стипендије 
одобрене по основу члана 2. став (5) ове 
Одлуке, која износи 170,00 КМ и стипендије 
одобрене по основу члана 3. ове Одлуке, која 
износи 200,00 КМ“.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују 

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

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град".

Број: 02-022-117/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 
20. и 36. Статута општине Мркоњић Град 
("Службени гласник општине Мркоњић 
Град", број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 17. сједници одржаној дана  
23.11.2022. године,   д о н и ј е л а   ј е

     Љубоја Данијел, замјеник,
2)  Врањеш Сања, члан,

                 Лекић Предраг, замјеник
3)  Ђуза Ратко, члан,

                  Кнежевић Жељко, замјеник.

Члан 3.
Почетна продајна цијена непо-

кретности из тачке 1. ове Одлуке износи 
176.825,22 КМ (11,14 КМ по м2).

Члан 4.
Заинтересована физичка и правна 

лица дужна су прије почетка лицитације 
положити кауцију на жиро-рачун Општине 
Мркоњић Град, која износи 10% од почетне 
цијене непокретности из члана 3. ове  Одлуке 
за предметне парцеле.

Члан 5.
Ако не успије прва лицитација, 

лицитација се понавља, а ако не успије ни 
поновљена лицитација, сматра се да је јавно 
надметање безуспјешно.

Члан 6.
Продајну цијену предметних непо-

кретности учесник лицитације са којим ће се 
закључити уговор, обавезан је платити у року 
од 8 дана након закљученог поступка 
лицитације, а предаја непокретности у посјед 
инвеститора извршиће се у року од 8 дана 
након уплате купопродајне цијене о чему ће 
се сачинити записник о увођењу инвеститора 
у посјед предметних непокретности.

Члан 7.
Продаја предметне непокретности 

објавиће се путем јавног огласа у дневном 
листу ''Глас Српске'' и то најкасније 15 дана 
прије дана одређеног за дан лицитације.
Примјерак јавног огласа о лицитацији 
истовремено се истиче на огласној табли и 
интернет страници општине Мркоњић Град.

Члан 8.
Са купцем  којем буде извршена 

продаја путем  лицитације,  у име општине 
Мркоњић Град, начелник општине ће закљу-
чити уговор у којем ће бити дефинисана 
права и обавезе уговорних страна.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 



а) новчане помоћи;
б) малољетни корисници личне инвали-
днине“.

Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:

 „(1) Максимална  мјесечна количина 
испоручене питке воде по члану домаћинства 
корисника комуналне водне услуге која се 

3субвенционише, не може прећи 3 м .
 (2) Разлику у износу мјесечног рачуна за 
количину испоручене питке воде која настаје 

3
потрошњом већом  од  3  м  по члану 
домаћинства корисника комуналне водне 
услуге, сноси корисник.“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 02-022-119/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 
11 ) .  Закона  о  лока лној  с амоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 9. став (3) Закона о 
регулисању цијена („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 106/09) и члана 36. 
став (2) тачка 11) Статута општине Мркоњић 
Град,  („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“ број 10/17), Скупштина 
општине Мркоњић Град на 17. сједници 
одржаној дана 23.11.2022. године, донијела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о 

цијенама услуга водоснабдијевања и 
одводње отпадних вода 

Члан 1.
Даје се сагласност КП „Парк“ а.д. 

Мркоњић Град на Одлуку Надзорног одбора 
о цијенама услуга водоснабдијевања и 
одводње отпадних вода, број: 380.1/22 од 
15.11.2022. године.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука 

Надзорног одбора о цијенама услуга 
водоснабдијевања и одводње отпадних вода 
број: 380.1/22 од 15.11.2022. године. 

                                                             

О Д Л У К У
 о измјени Одлуке о стипендирању 

ђака основних и средњих школа
 без оба родитеља

Члан 1.
 У Одлуци о стипендирању ђака 
основних и средњих школа без оба родитеља 
("Службени гласник општине Мркоњић 
Град", број: 1/21), у члану 5. умјесто износа 
„120,00 КМ“ треба да стоји износ „140,00 
КМ“).

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужују 
се Одјељење за привреду и финансије и 
Одјељење за општу управу и друштвене 
дјелатности.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град".

Број: 02-022-118/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На о снову члана  56.  Закона о 
социјалној заштити РС („Службени гласник 
РС“, број: 33/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) и 
члана 36. Статута општине Мркоњић Град 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“ број 10/17), Скупштина општине на 17. 
сједници одржаној дана 23.11.2022. године 
донијела је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о субвенционисању 
дијела трошкова комуналних водних 
услуга водоснабдијевања и одводње и 

пречишћавања отпадних вода

Члан 1.
У Одлуци о субвенционисању дијела 

трошкова комуналних водних услуга водос-
набдијевања и одводње и пречишћавања 
отпадних вода („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 5/22), у члану 3. став 
(3), мијења се и гласи:

„ (3) Право на субвенционисање водних 
услуга остварује корисник комуналне водне 
услуге који има пребивалиште на подручју 
Општине и корисник је:
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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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

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

активностима удружења грађана на 
подручју општине Мркоњић Град за 

2021. годину

1. Прихвата се Информација о актив-
ностима удружења грађана 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: 02-022-122/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

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

СШЦ Мркоњић Град у школској 
2021/2022. години и упис ученика у 

школској 2022/2023. години

1. Прихвата се Информација о раду ЈУ 
СШЦ Мркоњић Град у школској 2021/2022. 
години и упис ученика у школској 2022/2023. 
години.

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

Број: 02-022-102/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

Члан 3.
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Одлука о давању саглас-
ности на Одлуку о висини цијена комуналних 
услуга, број: 02-022-50/19 од 12.04.2019. 
године.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 02-022-120/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 11). 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
члана 9. став (3) Закона о регулисању цијена 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 106/09) и члана 36. став (2) тачка 11) 
С т а т у т а  о п ш т и н е  М р ко њ и ћ  Гр а д , 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“ број 10/17), Скупштина општине 
Мркоњић Град на 17. сједници одржаној дана 
23.11.2022. године, донијела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о 
висини цијена за одвоз комуналног 

отпада са урбаног и ванурбаног подручја 
општине Мркоњић Град 

Члан 1.
Даје се сагласност КП „Парк“ а.д. 

Мркоњић Град на Одлуку Надзорног одбора 
о висини цијена за одвоз комуналног отпада 
са урбаног и ванурбаног подручја општине 
Мркоњић Град  број: 380.2/22 од 15.11.2022. 
године.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука 

Надзорног одбора о висини цијена за одвоз 
комуналног отпада са урбаног и ванурбаног 
подручја општине Мркоњић Град  број: 
380.2/22 од 15.11.2022. године.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 02-022-121/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.
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Мркоњић Град на 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о раду ЈУ 
ОШ „Иван Горан Ковачић“ Мркоњић 

Град за школску 2021/2022. годину

1. Прихвата се Информација о раду ЈУ 
ОШ „Иван Горан Ковачић“ Мркоњић Град за 
школску 2021/2022. годину.

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

Број: 02-022-125/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

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

ОШ „Вук Караџић“ Бараћи за школску 
2021/2022. годину

1. Прихвата се Информација о раду ЈУ 
ОШ „Вук Караџић“ Бараћи за школску 
2021/2022. годину.

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

Број: 02-022-126/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о раду ЈУ 
Гимназија Мркоњић Град за школску 

2021/2022. годину

1. Прихвата се Информација о раду ЈУ 
Гимназија Мркоњић Град за школску 
2021/2022. годину.

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

Број: 02-022-123/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

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

школску 2021/2022. годину

1. Прихвата се Информација о раду ЈУ 
ОШ „Петар Кочић“ Мркоњић Град за 
школску 2021/2022. годину.

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

Број: 02-022-124/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. 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 

Страна	6,	број	7	 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



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 17. сједници, одржаној 
дана 23.11.2022. године, донијела је

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

ОШ „Бранко Ћопић“ Бјелајце за 
школску 2021/2022. годину

1. Прихвата се Информација о раду ЈУ 
ОШ „Бранко Ћопић“ Бјелајце за школску 
2021/2022. годину.

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

Број: 02-022-127/22.                      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 23.11.2022. године              Стевица Еремија, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 55. став 2. 
Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/18, 35/20 и 92/20) и члана 66. Статута 
општине Мркоњић Град, („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“, број 10/17,  
Начелник општине, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности за упис ученика

1. Даје се сагласност за упис два 
одјељења општег смјера у први разред 
Гимназије у Мркоњић Граду у 
школској години 2023/2024.

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

Број:	01-611-1/22.																					НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	14.11.2022.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			
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