
Број:	3/20,	20.07.2020.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

Члан	3.
Максимална	 каматна	 стопа	 за	

кредитно	 задужење	 износи	 до	 4%	 на	
годишњем	нивоу.

Трошкови	 о�раде	 кредита	 износе	
максимално	 0,7%	 и	 исплаћују	 се	 једнок-
ратно	након	одо�равања	кредита.

Рок	 отплате	 кредита	 износи	 6.	
година	са	грејс	периодом	од	12	мјесеци	(1.	
година)	 урачунатим	 у	 период	 отплате,	 у	
једнаким	 мјесечним	 ануитетима,	 а	 у	
складу	са	ануитетним	планом	који	ће	�ити	
достављен	 од	 стране	 пословне	 �анке	
(даваоца	кредита)	 	иза�ране	у	 складу	са	
Законом	о	јавним	на�авкама.

Члан	4.	
Осигурање	 отплате	 кредита	 су	

мјенице	и	налози	издати	од	стране	опш-
тине	Мркоњић	Град.

Члан	5.	
Општина	 Мркоњић	 Град	 је 	 у	

претходној	2019.	години	остварила	редо-
вне	приходе	у	износу	од	9.212.800,00	КМ.

Тренутни	 годишњи	 ануитет	 за	
2020.	 годину	 износи	 436.000	 КМ,	 што	
представља	 коефицијент	 задужености	
општине		од	4,73%.

Укупан	годишњи	ануитет	за	серви-
сирање	 кредитних	 о�авеза	 у	 најнепо-
вољнијој 	 години	 отплате	 кредита	
износиће	око	570.175	КМ,	што	представља	
коефицијент	 задужености	 општине	
Мркоњић	Град	од		6,19%.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 Репу�лике	 Српске	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој:	 97/16	 и	 36/19),	 члана	 62.	 Закона	 о	
з адуживању, 	 ду гу 	 и 	 г аранци ј ама	
Репу�лике	 Српске	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој	 71/12,	 52/14,	
114/17)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	 10/17),	
Скупштина	Општине	Мркоњић	Град	на	34.	
сједници	 одржаној	 дана	 20.07.2020.	
године,	д	о	н	о	с	и
																																																																

О	Д	Л	У	К	У
о	кредитном	задужењу	
општине	Мркоњић	Град

Члан	1.
Овом	 одлуком	 се	 одо�рава	 креди-

тно	задужење	општине	Мркоњић	Град	за	
реализацију	дијела	пројеката	из	Програма	
капиталних	 инвестиција	 у	 2020.	 години	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	 �рој:11/19,	 �рој	 одлуке:	 02-022-
170/19	од	12.12.2019.	године),	у	износу	од	
1.000.000,00	КМ.	

Члан	2.
Средства	кредита	намјењена	 су	 за	

финансирање	 путне	 инфраструктуре,	
водоводне	 и	 канализационе	 мреже	 и	
пројеката	 енергетске	 ефикасности	 из	
Програма	капиталних	инвестиција	општ-
ине	 Мркоњић	 Град.	 План	 утрошка	 ових	
средстава	дат	је	у	прилогу	који	је	саставни	
дио	ове	Одлуке.
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1.	 Водоводно-канализациона	 инфра-
структура	–	100.000	КМ	–	пројекат	
п од р а з уми ј е в а 	 и з г р а дњу 	 и	
реконструкцију	 водоводно-кана-
лизационе	мреже,	и	то:

- Канализација		Брдо	–	Балкана,
- Водоводно-канализациона	мрежа	у	
улици	Васе	Пелагића.

2.	 Пројекти	енергетске	ефикасности	–	
250.000	 КМ	 	 -	 пројекат	 подра-
зумијева	 спровођење	 мјера	 енер-
гетске	 ефикасности, 	 односно	
спољашње	 утопљавање	 објеката,	
те	измјену	столарије	на	објектима:

- Зграда	средњошколског	центра,
- Зграда	Центра	за	социјални	рад,
- Зграда	Црвеног	крста.

Број:	02-	022-	45/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 35. 	 Закона	 о	
буџетском	 систему	 Републике	 Српске	
(«Службени	гласник	Републике	Српске»),	
број:	121/12,	52/14,	103/15	и	15/16)	члана	
36.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(''Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град'',	број:	10/17)	 	Скупштина	општине	
Мркоњић	Град,	на	34.	сједници	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је

О		Д		Л		У		К		У
о	Нацрту	ребаланса	�уџета	општине	

Мркоњић	Град	за	2020.	годину

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

1.	 Распоређено	 за	 расходе	 за	 одређене	
намјене	 																														11.953.000	КМ

2.	Распоређено	за	отплату	кредита	 	 	 	 				
394.000	КМ

3.	Распоређено	за	средства	резерви	 	 	 																		
70.000	КМ

Члан	2.
	 Саставни	дио	 ове	Одлуке	 је	 Реба-

ланс	 буџета	 општине	 Мркоњић	 Град	 за	

Члан	6.
Овлашћује	 са	 Начелник	 општине	

Мркоњић	 Град	 да,	 уколико	 се	 укаже	
потре�а,	 може	 вршити	 прерасподјелу	
утрошка		средстава	дефинисаних		чланом	
2. 	 Одлуке, 	 односно	 Плана	 утрошка	
кредитних	 средстава	 и	 о	 томе	 о�авјести	
Скупштину	 општине	 на	 првој	 наредној	
сједници.

Члан	7.
За	реализацију	ове	Одлуке	задужује	

се	Начелник	општине	Мркоњић	Град.

Члан	8.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	о�јављивања	у	 „Служ�еном	
гласнику	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 а	
примјењиваће	се	по	до�ијању	сагласности	
од	стране	Министарства	финансија	РС.

Прилог	 :	 План	 утрошка	 кредитних	
средстава

Кредитна	 средства	 у	 износу	 од	
1.000.000	КМ	 биће	 утрошена	 за	 сљедеће	
пројекте:

1.	 Путна	 инфраструктура	 –	 650.000	
КМ	 –пројекат	 подразумијева	
изградњу	 и	 реконструкцију	 путне	
инфраструктуре	на	подручју	општ-
ине	Мркоњић	Град,	и	то	изградњу	и	
реконструкција	сљедећих	градских	
улица	 и	 путева	 у	 Мјесним	 зајед-
ницама:
- Улица	Стефана	Немање,
- Улица	Радојке	Лакић,
- Улица	Гаврила	Принципа,
- Илинданска	улица,
- Улица	Црвеног	крста,
- Улица	Старине	Новака,
- Улица	Васе	Пелагића,
- Улица	Светог	Саве,
- Улица	Змијањског	одреда,
- Улица	Војводе	Мишића,
- МЗ	Бараћи,
- МЗ	Шеховци,
- МЗ	Подбрдо,
- МЗ	Ступари.
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управе	за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	48/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

З		А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Плана	рада	начелника	
општине	и	Општинске	управе	
Мркоњић	Град	за	2020.	годину	

1.	 Усваја	 се	 План	 рада	 начелника	
општине	 и	 Општинске	 управе	
Мркоњић	Град	за	2020.	годину.

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

Број:	02-	022-	49/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

области	запошљавања	у
предузећима	и	установама	на	подрућју	

општине	Мркоњић	Град	за	2020.	
годину	

2020.	годину.

Члан	3.
	 Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	 даном	

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

Број:	02-	022-	46/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

З		А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Нацрта	Одлуке	о	измјени	
Одлуке	о	извршењу	буџета	општине

Мркоњић	Град	за	2020.	годину

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

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

Број:	02-	022-	47/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

З		А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Годишњег	извјештаја	о	раду	

начелника	општине	и
Општинске	управе	за	2019.	годину

1.	 Усваја	се	Годишњи	извјештај	о	раду	
начелника	 општине	 и	 Општинске	



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

Општинске	организације	Црвени	крст	
Мркоњић	Град	за	2019.	годину	

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 раду	
Општинске	 организације	 Црвени	
крст	Мркоњић	Град	за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	52/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39. 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

друштвеном	положају	младих	на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	за	

2019.	годину

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 дру-
штвеном	 положају	 младих	 на	
подручју	 општине	 Мркоњић	 Град	
за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	53/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	стању	у	
области	 запошљавања	 у	 преду-
зећима	 и	 установама	 на	 подручју	
општине	 Мркоњић	 Град	 у	 2019.	
години.

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

Број:	02-	022-	50/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

здравља		„Др	Јован	Рашковић“	
Мркоњић	Град	за	2019.	годину	

1.	 Усваја	 се	извјештај	о	раду	 ЈЗУ	Дом	
здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	
Мркоњић	Град	за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	51/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	
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члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	
остваривању	права	у	области	
борачко	–	инвалидске	заштите	

за	2019.	годину	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	оствар-
ивању	 права	 у	 области	 борачко	 –	
инвалидске	 заштите	 за	 2019.	
годину.

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

Број:	02-	022-	56/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

„Центар	за	социјални	рад“	
Мркоњић	Град	у	2019.	години	

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 ЈУ	
„ Ц ен т а р 	 з а 	 с о ци ј а лни 	 р а д “	
Мркоњић	Град	у	2019.	години.

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

Број:	02-	022-	57/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

дана	20.07.2020.	године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	стању	у	
области	ловства	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град	у	2019.	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	стању	у	
области	 ловства	 на	 подручју	
општине	 Мркоњић	 Град	 у	 2019.	
години.

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

Број:	02-	022-	54/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

здравственом	осигурању	
становништва	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град	у	2019.	години

1.	 Прихвата 	 се 	 Информаци ја 	 о	
здравственом	 осигурању	 станов-
ништва	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	Град	у	2019.	години.

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

Број:	02-	022-	55/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
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На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

Културно	спортски	центар	„Петар	
Кочић“	Мркоњић	Град	за	2019.	годину

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 ЈУ	
Културно	 спортски	 центар	 „Петар	
Кочић“	 Мркоњић	 Град	 за	 2019.	
годину.

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

Број:	02-	022-	60/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

„Народна	библиотека“	Мркоњић	Град
за	2019.	годину

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 ЈУ	
„Народна	 библиотека“	 Мркоњић	
Град	за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	61/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

резултатима	пословања	привреде	на
подручју	општине	Мркоњић	Град	у	

2019.	години

1.	 Прихвата	се	Информација	о	резул-
татима	 пословања	 привреде	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	у	
2019.	години.

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

Број:	02-	022-	58/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

Комуналног	предузећа	„Парк“	а.	д.	
Мркоњић	Град	за	2019.	Годину

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 Кому-
налног	 предузећа	 „Парк“	 а .д.	
Мркоњић	Град	за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	59/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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бијеђена	 су	 у	 Буџету	 општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
-	 00670130,	 позиција	 416100	 текуће	
помоћи	за	пронаталитетну	политику.

Ваучер	 је	 документ	 који	 издаје	
Општина	 Мркоњић	 Град	 на	 основу	 кога	
корисник	 ваучера	 остварује	 право	 на	
субвенцију	 трошкова	 куповине	 робе	 у	
трговачким	 радњама	 на	 подручју	 општ-
ине	Мркоњић	Град.

Члан	3.
Право	 на	 додјелу	 ваучера	 имају	

породице	које	испуњавају	сљедеће	услове:

-			да	имају	троје	и	више	дјеце	од	којих	
је	бар	једно	малољетно,

-		да	имају	пребивалиште	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град	и

-	да	 су	 поднијеле	 захтјев	 за	 додјелу	
картице	 -ваучера	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

Члан	4.
Ваучери	 се	 додјељују	 на	 основу	

пријаве	 за	 додјелу	 картице	 –	 ваучера,	
путем	Одјељења	за	општу	управу	и	друшт-
вене	 дјелатности,	 уз	 коју	 се	 доставља	
потребна	 документација	 којом	 се	 потвр-
ђује	испуњеност	услова	прописаних	овим	
Правилником.	

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

Члан	5.
Захтјеве	 за	 додјелу	 картице	 -	

ваучера	 разматра	 Комисија	 за	 обраду	
захтјева	 за	 додјелу	 картица	 -	 ваучера	 (у	
даљем	 тексту:	 Комисија),	 коју	 именује	
Начелник	општине.	

Комисију	 чине	 три	 члана	 из	 реда	
службеника	 Општинске	 управе	 општине	
Мркоњић	Град.	

Комисија	 на	 основу	 приложене	
документације	 утврђује	 испуњеност	
услова	прописаних	овим	Правилником	и	

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19),	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(	 „Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	34.	сједници,	одржаној	
дана	20.07.2020.	године,	донијела	је	

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

Ватрогасног	друштва	Мркоњић	Град
за	2019.	годину

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 Ватро-
гасног	 друштва	 Мркоњић	 Град	 за	
2019.	годину.	

2.	 Овај	Закључак	ступа	на	снагу	осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	„Служ-

беном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	62/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	20.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16	и	36/19)	и	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град,	доноси	

П	Р	А	В	И	Л	Н	И	К
о	условима,	критеријумима,	начину	
додјеле	и	кориштења	ваучера	за	

куповину	ро�е	за	породице	
са	троје	и	више	дјеце

Члан	1.
Овим	 Правилником	 утврђују	 се	

услови,	 критеријуми,	 начин	 додјеле	 и	
кориштења	ваучера	за	куповину	робе	које	
издаје	 Општина	 Мркоњић	 Град	 породи-
цама	са	троје	и	више	дјеце,	кроз	Пројекат	
„Моја	породица	3+“,	 чији	 је	 основни	циљ	
подршка	 породицама	 са	 троје	 и	 више	
дјеце.

Члан	2.
Средства	 за	 додјелу	 ваучера	 обез-
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овог	 члана	 које	 се	 пријаве	 за	 учешће	 у	
наведеном	 Пројекту,	 односно	 које	 буду	
учествовале	 у	 овом	 Пројекту,	 Општина	
Мркоњић	Град	ће	закључити	споразуме	о	
пословној	 сарадњи	 којима	 ће	 бити	
регулисана	међусобна	права	и	обавезе	по	
наведеном	основу.

	Списак	трговачких	радњи	са	којима	
Општина	 потпише	 споразум	 о	 пословној	
сарадњи	 је	 јаван	 и	 исти	 се	 објављује	 на	
званичној	 интернет	 страници	 општине	
Мркоњић	Град.

Члан	12.
Ваучери	 се	 могу	 искористити	 у	

трговачким	радњама	са	списка	у	периоду	
од	01.07.2020.	до	31.12.2020.	године.

Члан	13.
Корисник	 ваучера	 сам	 бира	 једну	

или	 двије	 трговачке	 радње	 са	 списка	 у	
којима	ће	користити	ваучер.

На	 улазима	 у	 трговачке	 радње	 са	
списка	биће	истакнуто	обавјештење	да	се	
примају	ваучери.

Члан	14.
Ваучер	може	користити	само	лице	

на	 чије	 име	 ваучер	 гласи,	 односно	 лице	
које	 га	 је	 добило	 мора	 лично	 да	 обави	
куповину	 у	 трговачким	 радњама	 путем	
ваучера.

Члан	15.
Ваучер	 се	 може	 користити	 за	

куповину	било	које	врсте	робе	из	понуде	у	
трговачкој	радњи,	без	ограничења.

Члан	16.
Ваучер	 се	 предаје	 у	 трговачкој	

радњи	приликом	куповине	умјесто	новца	
и	 приликом	 предаје	 не	 смије	 бити	
оштећен.

Члан	17.
Примљене	 ваучере	 трговачка	

радња	доставља	и	наплаћује	у	Општини.

Члан	18.
За	купљену	робу	ваучером	издаје	се	

један	 или	 више	 фискалних	 рачуна	 и	
доставља	Општини	са	ваучером.

сачињава	списак	породица	са	троје	и	више	
дјеце	које	су	остварилe	право	на	додјелу	
картице	 -	 ваучера,	 те	 исти	 доставља	
Начелнику	општине.

Члан	6.
		 Стручне	 и	 административно-тех-
ничке	 послове	 за	 потребе	 Комисије	
обављаће	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	дјелатности.	

Члан	7.
Право	 на	 ваучере	 породице	 могу	

остварити	само	једном	у	току	године.

Члан	8.
		 Одјељење	за	општу	управу	и	друш-
твене	дјелатности	води	јединствену	базу	
података	 	 издатих	 ваучера	 са	 серијским	
бројевима	 и	 датумом	 издавања	 свих	
ваучера.

Члан	9.
Вриједност 	 ваучера 	 за 	 једну	

породицу	 је	 100,00	КМ,	 а	породице	могу	
остварити	по	два	ваучера	у	апоенима	од	по	
50,00	КМ,	којима	 ће	моћи	 обавити	 купо-
вину,	односно	које	ће	моћи	да	потроше	у	
цјелости	 (100,00	КМ)	у	 једној	 трговачкој	
радњи	или	у	двије	трговачке	радње	кроз	
два	 ваучера	 од	 по	 50,00	 КМ	 уз	 услов	 да	
поред	 оствареног	 ваучера,	 у	 једној	
трговачкој	 радњи	 коју	 одаберу	 обаве	
куповину	 робе,	 односно	 артикала	 у	
вриједности	од	100,00	КМ,	односно	у	двије	
трговачке	радње	куповину	робе,	односно	
артикала	у	вриједности	од	по	50,00	КМ.

Члан	10.
Ваучер	 се	 израђује	 и	 штампа	

употребом	технологије	која	онемогућава	
фалсификовање	ваучера.

Члан	11.
Ваучер	се	може	користити	само	на	

подручју	 општине	 Мркоњић	 Град	 у	
трговачким	 радњама	 које 	 се 	 баве	
регистрованим	 дјелатностима:	 47.71	
(продаја	 одјеће),	 47.72	 (продаја	 обуће)	 и	
47.61	и	47.62	(продаја	књига	и	школског	
прибора).

Са	трговачким	радњама	из	става	1.	
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На	 основу	 члана	 59.	 и	 82.	 став	 3.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	Републике	Српске“,	 број	 97/16	и	
36/19),	 члана	 66.	 и	 87.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17)	 и	
члана 	 5 . 	 Правилника 	 о 	 условима ,	
критеријумима , 	 начину 	 дод јеле 	 и	
кориштења	ваучера	 за	 куповину	робе	 за	
породице	са	троје	и	више	дјеце,	број:	01-
610-8/20	од	16.06.2020.	године,	Начелник	
општине	доноси

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

захтјева	за	додјелу	картица	-	ваучера

I
Именује	 се	 Комисија	 за	 обраду	

захтјева	 за	 додјелу	 картица	 –	 ваучера,	 у	
оквиру	 Пројекта	 „Моја	 породица	 3+“	 (у	
даљем	тексту	Комисија)	у	саставу:	

1)		Владимир	Џевер,	предсједник	
Комисије,

2)		Мирослав	Милановић,	члан,	и
3)		Ђурђица	Шолак,	члан.	

II
Задатак	 Комисије	 из	 тачке	 I	 овог	

рјешења	је	да	размотри	пристигле	пријаве	
за	 додјелу	 картица	 –	 ваучера,	 који	 се	
реализују	 кроз	 Пројекат	 „Моја	 породица	
3+“,	утврди	испуњеност	услова	за	додјелу	
картица	 -	 ваучера	 према	 Правилнику	 о	
условима,	критеријумима,	начину	додјеле	
и	кориштења	ваучера	за	куповину	робе	за	
породице	 са	 троје	 и	 више	 дјеце,	 те	 да	
сачини	списак	породица	 са	троје	и	више	
дјеце	које	су	оствариле	право	на	додјелу	
картица	 -	 ваучера,	 те	 исти	 достави	
Начелнику	општине.

III
Овo	рјешење	ступа	на	снагу	даном	

доношења,	 а	 исто	 ће	 бити	 објављено	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.
				
Број:	01-610-9/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	17.06.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.									

Уз	ваучер	се	може	приложити	један	
или	више	фискалних	рачуна	корисника.

Члан	19.
Уколико	 укупна	 цијена	 купљене	

робе	 прелази	 износ	 ваучера	 корисник	
ваучера	 ће	 	 разлику	 доплатити	 сопст-
веним	средствима.

Члан	20.
Неискориштен	ваучер	из	било	ког	

разлога	враћа	се	у	Општину.
	

Члан	21.

Ваучер	 садржи	 сљедеће	 податке,	 и	
то:
	 Одштампане	податке:

1.	 податке	 о	 издаваоцу	 ваучера	
(назив,	 печат	 и	 потпис	 овлаш-
ћеног	лица),

2.	 податке	 о	 кориснику	 ваучера	
(име	 и	 презиме,	 адреса	 и	 број	
личне	карте),

 3.			новчана	вриједност	ваучера,
 4.			серијски	број	ваучера.

 Податке	који	се	попуњавају	:
1.	 потпис	корисника	ваучера	 (као	на	

личној	карти),	
2.	 продајно	мјесто	и	печат	трговачке	

радње	у	којем	се		користи	ваучер,
3.	 датум.

	
Сваки	 корисник	 ваучера	 добиће	

ваучере	 са	 јединственим	 серијским	
бројем.

Члан	22.
Овај	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	

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

Број:	01-610-8/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	16.06.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.													
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На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	72.	
Закона	 о	 предшколском	 васпитању	 и	
образовању 	 ( 	 „Службени 	 гласник	
Републике	Српске“,	број	79/15)	и	члана	66.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Начелник	 општине		
доноси	

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

колективног	годишњег	одмора

1.	 Даје	 се	 сагласност	 за	 колективно	
коришћење	годишњег	одмора	и	то	:

- За	централно	одјељење	 ЈУ	Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	
Град	 у	 периоду	 од	 22.06.2020.	
године	до	03.07.2020.	године.

- За	 Подручна	 одјељења	 ЈУ	 Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	
Град	 у	 Подрашници	 и	 Бјелајцу	 у	
периоду	 од	 22.06.2020.	 године	 до	
03.07.2020.	године.

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

Број:	01-60-9/20.																							НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	29.06.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.									
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