
Број:	4/20,	31.07.2020.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

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	35.	сједници	одржаној	
дана	31.07.2020.	године,	донијела	је

О		Д		Л		У		К		У
о	усвајању	Ребаланса	буџета	општине	

Мркоњић	Град	за	2020.	годину	

Члан	1.
	 Усваја	се	Ребаланс	Буџета	општине	
Мркоњић	 Град	 за	 2020.	 годину	 у	 износу	
12.417.000КМ,	који	се	састоји	од	прихода,	
грантова	и	примитака	у	висини	од	чега	је:
1.	 Распоређено	 за	 расходе	 за	 одређене	
намјене	 																													11.953.000		КМ
2.	Распоређено	за	отплату	кредита	 	 	 	 				

394.000	КМ
3.	Распоређено	за	средства	резерви	 	 	 																		

70.000	КМ

Члан	2.
	 Саставни	дио	 ове	Одлуке	 је	 Реба-

ланс	 буџета	 општине	 Мркоњић	 Град	 за	
2020.	годину.

Члан	3.
	 Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	 даном	

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

Број:	02-	022-	63/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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едног	 развоја	 општине	Мркоњић	 Град	 у	
2020.	години	(„Слу�ени	гласник	општине	
Мркоњић	 Град“,	 �рој	 2/20),	 у	 тачки	
„Компоненте	програма	и	извор	средстава“,	
у	 рубрици	 „	 Компонента	 2.	 Подршка	
развоју	пољопривреде						

.....	 	 216.500,00	 КМ“	 	 се	 мијења	 и	 гласи	 „	
Компонента 	 2 . 	 Подршка 	 разво ју	
пољопривреде	 .....	 221.000,00КМ“	 ,	 у	
рубрици	 „Компонента	 3 . 	 Подршка	
развоју	 туризма.....	 62.000,00	 КМ“	 се	
мијења	 и	 гласи	 „Подршка	 развоју	
туризма	.....	57.500,00	КМ.“.	

II
У	 тачки	 3.1.1.	 „Суфинансирање	

активности	 МСП	 и	 предузетника“,	 у	
ру брици 	 	 „Подршка 	 по словним	
субјектима	за	ублажавање	економских	
посљедица	 изазване	 вирусом	 –	 COVID	
19	–˝,	иза	навода	у	тачки	3.	„Субвенције	за	
набавку	 опреме,	 репроматеријала	 и	
уређење	 пословног	 простора“	 	 се	 додају	
ријечи	 „Трговина	 на	 мало	 цвијећем,	
садницама,	сјемењем	и		ђубривом	–	47.76“.

III
У	 тачки	 3.2.	 „Подршка	 развоју	

пољопривреде“,	 реченица	 „За	 развој	
пољопривреде	 планирана	 су	 средства	 у	
укупном	 износу	 од	 ...	216.500,00	 КМ“	 се	
мијења	и	гласи	„	За	развој	пољопривреде	
планирана	су	средства	у	укупном	износу	
од		221.000,00	КМ.“	

У 	 исто ј 	 тачки , 	 а 	 у 	 подтачки	
„ С уф и н а н с и р ањ е 	 а к т и в н о с т и	
пољопривредних	 удружења	 и	 задруга	
финансираним	 од 	 стране	 „ IFAD“	
организације“, 	 означени	 износ	 од	
18.000,00	КМ	се	мијења	и	гласи	„	износ	од	
22.500	КМ.“

IV
У	 тачки	 3.2.3.	 „Суфинансирање	

активности	пољопривредних	удружења	и	
задруга	 финансираним	 од	 стране	 „IFAD“	
организације“,	у	табели	1.	 „Апликанти	и	
називи	пројеката“,	додаје	се	редни	број	4.	
који	 гласи	 :	 рубрика	 – 	 „Подносилац	
пројекта“	 -	 Пољопривредна	 задруга	 –	
ПољоМГ,	 	 рубрика	 „Назив	 пројекта“	 -	

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	 35.сједници	 одржаној	
дана	31.07.2020.		године,	донијела	је

О	Д	Л	У	К	У	
о	измјени	Одлуке	о	извршењу	
Буџета	општине	Мркоњић	Град	

за	2020.	годину	

Члан	1.	
	 У	 Одлуци	 о	 извршењу	 Буџета	
Општине	Мркоњић	Град	за	2020.	годину,	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	број:	9/18)	члан	2.	мијења	се	и	гласи:

„Средства	 �уџета	 	 из	 члана	 1.	 ове	
одлуке	 распоређују	 се	 у	 укупном	 износу	
12.417.000КМ,	од	чега	је:
1.	Распоређено	за	расходе	за	одређене	
намјене	 																														11.953.000КМ
2.	Распоређено	за	отплату	кредита	 	 	 														

394.000КМ
3.	Распоређено	за	средства	резерви	 	 	 																

70.000КМ
Члан	2.	

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

Број:	02-	022-	64/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

																		
На	 основу	 члана	 32 . 	 Закона	 о	

концесијама	(„Сл.гласник	РС“	�рој:	59/13	и	
16/18)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Сл.	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“	 �рој:10/17),	 Скупштина	
општине	Мркоњић	Град	нa	35.	 сједници,	
одржаној 	 дана, 	 31.07.2020 . 	 године	
донијела	је

О	Д	Л	У	К	У
о	измјени	и	допуни	Програма	за	
подстицај	привредног	развоја	

општине	Мркоњић	Град	у	2020.	години

I
У	 Програму	 за	 подстицај	 привр-																																																										
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ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	 Град,	 као	 организациони	 дио	
Установе,	 посредством	 које	 Установа	
обавља	дјелатност	у	складу	са	Законом	(	у	
даљем	тексту	:	Организациона	јединица).

Члан	2.
У	 саставу	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	

Ђукановић“	 	Мркоњић	Град,	као	цјелини,	
оснива	се		организациона	јединица,	и	то	:	

- Дјечији	 вртић	 –	 објекат	 2,	 који	 се	
налази	на	адреси	Подоругла	бб

Члан	3.	
Организациона	 јединица	 обавља	

дјелатности	 у	 оквиру	 регистроване	
дјелатности	Установе.

Члан	4.
Организационом	 јединицом	 	 из	

члана	2.	ове	Одлуке,	руководи	директор	ЈУ	
Д јечији 	 вртић 	 „Миља	 Ђукановић“		
Мркоњић	Град.

Члан	5.
Организациона	 јединица,	 које	 се	

организује	 у	 саставу	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	Ђукановић“	 	Мркоњић	Град,	нема	
статус	правног	лица.

Члан	6.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

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

Број:	02-	022-	66/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	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	35.	сједници,	одржаној	
дана	31.07.2020.	године,	донијела	је	

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

општинских	инспекцијских	органа	за	
период	I-VI	2020.	године	

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 опш-

набавка	трактора	и	роло	балера,	рубрика	
„Средства	 из	 буџета	 Општине	 (	 КМ)	 -	
4.500,00КМ“.	

У	 истој	 тачки	 мијења	 се	 износ	
означен	у	рубрици	„УКУПНО	-		Средства	из	
буџета	Општине	18.000,00	КМ“	и	 гласи	 „	
УКУПНО	-	Средства	из	буџета	Општине	(	
КМ)	22.500,00	КМ“,	као	и	износ	означен	у	
рубрици	 „УКУПНО	 –	 Укупна	 вриједност	
пројекта	(	КМ	)	180.000,00	КМ	мијења	се	и	
гласи	 „	 УКУПНО	 –	 Укупна	 вриједност	
184.500,00	КМ.“

V
У	 тачки	 3.3.	 „Подршка	 развоју	

туризма“,	 реченица	 „	 За	 развој	 туризма	
планирана	су	средства	у	укупном	износу	
од	 	62.000,00	КМ“	се	мијења	и	гласи	„	За	
развој	 туризма	 планирана	 су	 средства	 у	
укупном	износу	од	57.500	КМ.“

У	 истој	 тачки,	 а	 у	 подтачки	 1.	 „	
Подршка	организовању	пољопривредних	
сајмова	и	манифестација“,	означени		износ	
од	25.500,00КМ	се	мијења	и	гласи	 	„износ	
од	21.000,00	КМ.“

VI
	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	о�јављивања	у	 „Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	65/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	25.	и	39.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16,	 36/19	 ),	
члана	 18. 	 Закона	 о 	 предшколском	
васпитању	 и	 образовању	 (	 „Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 79/15,	
63/20),	 члана	 24.	 и	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град,	на	35.	
сједници	 одржаној	 дана	 31.07.2020.	
године,	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У	
о	оснивању	организационе	јединице	
ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	Ђукановић“

Члан	1.
Оснива	се	организациона	јединица	
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Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	35.	сједници,	одржаној	
дана	31.07.2020.	године,	донијела	је	

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

у	области	шумарства	општине	
Мркоњић	Град	за	2019.	годину

1.	 Прихвата	се	Информација	о	стању	у	
области	 шумарства	 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-	69/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	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	 35.	 сједници,	
одржаној 	 дана	 31.07.2020. 	 године,	
донијела	је	

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

здравственој	заштити	животиња	на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	

за	2019.	годину	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	здрав-
ственој	 заштити	 животиња	 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-	70/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	године							Миленко	Милекић,с.р.

тинских	 инсекцијских	 органа	 за	
период	I-VI	2020.	године	:

-			Извјештај	тржишног	инспектора,
-			Извјештај	ветеринарског	
инспектора,

-			Извјештај	инспектора	за	храну	–	
здравственог	инспектора,

-			Извјештај	урбанистичко	–	
грађевинског	инспектора,

-			Извјештај	саобраћајног	инспектора.

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

Број:	02-	022-	67/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	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	35.	сједници,	одржаној	
дана	31.07.2020.	године,	донијела	је	

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

Стратегије	пронаталитетне	
политике	општине	Мркоњић	Град

	за	2019.	године	

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 реализацији	
Стратегије	 пронаталитетне	 поли-
тике	 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-	68/20.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	31.07.2020.	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	
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На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 95.	 и	 96.	 Закона	 о	 предшколском	
васпитању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гла сник 	 Репу�лике 	 Српске “ 	 �ро ј	
79/15,63/20)	и	члана	66.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“	�рој	10/17),	на	захтјев	
ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	 Град, 	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град,		д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	на

	умањење	цијене	и	осло�ађање	
од	плаћања	цијене

1.	 Даје	се	сагласност	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град		:	
на	умањење	цијене	услуге	�оравка	
у	дјечијем	вртићу	за	кориснике	који	
су	похађали	предшколску	установу	
у	мјесецу	мају	2020.	године	за	50	%	
од	цијене	утврђеног	програма	и	на	
осло�ађање	 плаћања	 услуга	 за	
кориснике	 који	 нису	 похађали	
предшколску	 установу	 у	 мјесецу	
мају	 2020.	 године,	 з�ог	 ситуације	
изазване	 појавом	 новог	 вируса	
корона.

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

Број:	01-60-11/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	27.07.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.							
															

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 95.	 и	 96.	 Закона	 о	 предшколском	
васпитању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гла сник 	 Репу�лике 	 Српске “ 	 �ро ј	
79/15,63/20)	и	члана	66.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“	�рој	10/17),	на	захтјев	
ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	 Град, 	 Начелник	 општине	
				

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 95.	 и	 96.	 Закона	 о	 предшколском	
васпитању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гла сник 	 Репу�лике 	 Српске “ 	 �ро ј	
79/15,63/20)	и	члана	66.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“	�рој	10/17),	на	захтјев	
ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	 Град, 	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град,		д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	на	осло�ађање	

плаћања	цијене	

1.	 Даје	се	сагласност	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	 Град	
на	 осло�ађање	 плаћања	 услуге	
�оравка	 у	 дјечијем	 вртићу	 за	 све	
кориснике	 у	 мјесецу	 априлу	 2020.	
године	из	разлога	о�уставе	рада	ЈУ	
Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	 Град	 з�ог	 ситуације	
изазване	вирусом	корона.

2.	 Саставни	 дио	 рјешења	 чини	 зак-
ључак	 Општинског 	 шта�а 	 за	
ванредне	 ситуације	 �рој	 :	 01-81-
20/20	од	31.03.2020.	године.

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

Број:	01-60-13/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	27.07.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.										
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утврђивању	 цијене	 услуга	 у	 Дјечијем	
вртићу	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град	
�рој	449-1/20	од	17.07.2020.	године.

3.	 Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	
даном	 доношења,	 а	 исто	 ће	 бити	 објав-
љено	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	01-60-10/20.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	27.07.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.						

Мркоњић	Град,		д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	на	

умањење	цијене

1.	 Даје	се	сагласност	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	 Град	
на	умањење	цијене	услуге	�оравка	
у	дјечијем	вртићу	за	кориснике	који	
нису	 похађали	 предшколску	 уста-
нову	у	мјесецу	августу	2020.	године	
за	50	%	од	цијене	утврђеног	прог-
рама,	 з�ог	 ситуације	 изазване	
појавом	новог	вируса	корона.

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

Број:	01-60-12/20.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	27.07.2020.	године													Дивна	Аничић,с.р.						

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“	 �рој	 97/16,	 36/19),	
члана	 95.	 и	 96.	 Закона	 о	 предшколском	
васпитању	 и	 о�разовању	 („Служ�ени	
гла сник 	 Репу�лике 	 Српске “ 	 �ро ј	
79/15,63/20)	и	члана	66.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“	�рој	10/17),	на	захтјев	
ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	 Град, 	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град,	,	д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	на	Одлуку	о	

измјени	и	допуни	Одлуке	о	
утврђивању	цијене	услуга	

1.	 Даје	 се	 сагласност	 ЈУ	 Дјечији	
вртић	 „Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град	
на	 Одлуку	 о	 измјени	 и	 допуни	Одлуке	 о	
утврђивању	 цијене	 услуга	 у	 Дјечијем	
вртићу	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град,	
�рој	449-1/20	од	17.07.2020.	године.

2.	 Саставни	 дио	 Рјешења	 чини	
Одлука	 о	 измјени	 и	 допуни	 Одлуке	 о	

31.07.2020. Број	4	Страна	23



С	А	Д	Р	Ж	А	Ј

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ

1.	 Одлука	о	усвајању	Ребаланса	Буџета	општине	Мркоњић	Град	за	2020.	годину;..............01
2.	 Одлука	 о	 измјени	 Одлуке	 о	 извршењу	 Буџета	 општине	 Мркоњић	 Град	 за	 2020.	

годину;.......................................................................................................................................................................................19
3.	 Одлука	 о	 измјени	 и	 допуни	 Програма	 за	 подстицај	 привредног	 развоја	 општине	

Мркоњић	Град	у	2020.	години;......................................................................................................................19
4.	 Одлука	 о	 оснивању	 организационе	 јединице	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	

Мркоњић	Град;......................................................................................................................................................20
5.	 Закључак	о	усвајању	Извјештаја	о	раду	општинских	инспекцијских	органа	за	период		I-

VI	2020.	године;.....................................................................................................................................................20
6.	 Закључак	о	усвајању	Извјештаја	о	реализацији	Стратегије	пронаталитетне	политике	

општине	Мркоњић	Град	за	2019.	годину;................................................................................................21
7.	 Закључак	о	прихватању	Информације	у	области	шумарства	за	2019.	годину;...................21
8.	 Закључак	о	прихватању	Информације	о	здравственој	заштити	животиња	на	подручју	

општине	Мркоњић	Град	за	2019.	годину;................................................................................................21

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ

1.	 Рјешење	 о	 давању	 сагласности	 на	 ослобађање	 плаћања	 цијене,	 број	 :	 01-60-13/20	
							(	мјесец	април	2020.	године	);.........................................................................................................................22
2.	 Рјешење	о	давању	сагласности	на	умањење	цијене	и	ослобађање	од	плаћања	цијене,	

број	:	01-60-11/20	(	мјесец	мај	2020.	године);........................................................................................22
3.	 Рјешење	о	давању	сагласности	на	умањење	цијене,	број	01-60-12/20	(	мјесец	август	

2020.	године	);........................................................................................................................................................23
4.	 Рјешење	о	давању	сагласности	на	Одлуку	о	измјени	и	допуни	Одлуке	о	утврђивању	

цијене	услуга;........................................................................................................................................................................23


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

