
Број:	5/21,	27.08.2021.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

Регулационим	планом	ПЗ	„Подбрдо“,	
тако	 што	 се	 одобрава	 продаја	 сљедећих	
некретнина	 тог	 локалитета,	 уписане	 у	
лист	 непокретности	 бр.	 3	 	 на	 Општину	
Мркоњић	Град,	и	то:

1)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.	 1,	 к.ч.	
19/61-12,	(	по	попис.	кат.),	парцела	
914/4	 (по	 кат.	 непокр.),	 укупне	
површине	2983	м²,

2)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.	 9,	 к.ч.	
19/61-31	 (	 по	 попис.	 кат.),	 парцела	
914/17	(по	кат.	непокр.),	површине		
4076	м²,

3)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.10,	 к.ч.	
19/61-32,	(	по	попис.	кат.),	парцела	
914/16	 	 (по	 кат.	 непокр.),	 укупне	
површине	5283	м².

4)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.	 11,	 к.ч.	
19/61-34,	к.ч.	19/61-16,	 	(	по	попис.	
кат.),	парцела	914/15,		и	914/14		(по	
кат.	 непокр.),	 укупне	 површине	
11017	м²,

5)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.	 12,	 к.ч.	
19/61-17,	(	по	попис.	кат.),	парцеле		
914/12	 и	 914/18	 (по	 кат.	 непокр.),	
укупне	површине	3.726	м²,

6)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.	 13,	 к.ч.	
19/61-18,	(	по	попис.	кат.),	парцела	
914/	11	и	914/19	(по	кат.	непокр.),	
укупне		површине	3.368	м²,

7)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.	 14,	 к.ч.	
19/61-19,	(	по	попис.	кат.),	парцела	
914/	10	и	914/20	
(по	кат.	непокр.),	површине	4.155	м²,

8)	 парцела	 по	 Рег.	 плану	 бр.	 15,	 к.ч.	
19/61-20,	(	по	попис.	кат.),	парцела	

На	 основу	 члана	 348.	 Закона	 о	
стварним	правима	(''Сл.	гласник	РС'',	�рој:	
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	 непокр-
етностима	у	својини	Репу�лике	Српске	и	
јединица	 локалне	 самоуправе	 (''Сл.	
гласник	 РС'',	 �рој	 20/12)	 и	 члана	 36.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (''Сл.	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град'',	 �рој:	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 6.	 сједници	 одржаној	 дана	
27.08.2021.	године,	донијела	је	

О		Д		Л		У		К		У
о	начину	и	условима	продаје	

непокретности	у	својини	Општине	
Мркоњић	Град	путем	лицитације	–	у	
обухвату	преосталог	дијела	Пословне	

зоне	„Подбрдо“

Члан	1.
Овом	Одлуком	регулишу	се	услови	

и	начин	продаје	непокретности	у	својини	
Општине	 Мркоњић	 Град 	 заинтере-
сованим	 инвеститорима,	 а	 које	 непок-
ретности	се	налазе	у	обухвату	преосталог	
дијела	Пословне	зоне	„Подбрдо“	(у	даљем	
тексту:	ПЗ	„Подбрдо“).	

Члан	2.
Преостали	дио	ПЗ	„Подбрдо“,	укупне	

површине	38401	м2,		ставља	се	у	функцију	
нове	 предузетничке	 инфраструктуре	 у	
области	 индустријско-производне,	
пословно-трговачке	 и	 услужне	 дјелат-
ности	 на	 начин	 како	 је	 то	 дефинисано	



Страна	2,	број	5	 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД

еђења	 испуњавања	 преузетих	 обавеза,	
обезбиједи	одговарајуће	гаранције	које	ће	
�ити 	 �лиже 	 одређене 	 уговором	 о	
купопродаји.

Члан	6.
Ако	 не	 успије	 прва	 лицитација,	

лицитација	се	понавља,	а	ако	не	успије	ни	
поновљена	 лицитација,	 сматра	 се	 да	 је	
јавно	 надметање	 �езуспјешно,	 у	 којем	
случају	 се	 продаја	 може	 извршити	
непосредном	погод�ом,	с	тим	што	цијена	
непокретности	 која	 се	 продаје	 не	 може	
�ити	нижа	од	тржишне	цијене	те	непокр-
етности.

Члан	7.
За	 парцеле	 које	 се	 продају	 путем	

лицитације,	 општина	 је	 дужна	 о	 свом	
трошку	 извршити	 пренамјену	 пољопри-
вредног	у	грађевинско	земљиште	у	року	
од	90	дана	на	парцеле	довести	електричну	
енергију,	 воду,	 одвод	 отпадних	 вода,	
телекомуникацијску	 и	 транспортну	
инфраструктуру,	 те	 могућност	 одлагања	
чврстог	отпада.

Члан	8.	 	
Инвеститори	 који	 изврше	 купов-

ину	предметних	парцела	из	члана	2.	 ове	
Одлуке	 и	 под	 условима	 дефинисаним	 у	
овој	 одлуци	 имају	 право	 на	 поврат	
уплаћених	 накнада	 за	 уређење	 грађеви-
нског	земљишта	и	ренту	у	износу	од	50%	
од	висине	свих	уплаћених	накнада.

Инвеститори	 који	 уложе	 више	 од	
1.000.000,00	 КМ	 и	 запосле	 преко	 50	
радника	 имају	 право	 на	 поврат	 80%	 од	
уплаћених	накнада.

Поврат	 средстава	 се	 врши	 након	
уплате	 ових	 средстава	 и	 подношења	
захтјева	од	стране	инвеститора.

Члан	9.
Заинтересована	физичка	и	правна	

лица	дужна	су	прије	почетка	лицитације	
положити	кауцију	на	жиро-рачун	 �уџета	
Општине	Мркоњић	Град	која	износи	10%	
од	 почетне	 цијене	 непокретности	 из	
члана	4.	ове	одлуке	за	предметне	парцеле.

Члан	10.
Прода јну 	 ци ј ену 	 предметне	

непокретности	 учесник	 лицитације	 са	

914/9	 и	 914/21	 (по	 кат.	 непокр.),	
укупне	површине	3.793	м2,	

Члан	3.
Продаја	непокретности	из	члана	1.	

ове	одлуке	извршиће	 се	усменим	 јавним	
надметањем	–	лицитацијом.	
	

Члан	4.
Почетна	продајна	цијена	непокрет-

ности	 која	 је	 предмет	 продаје,	 у	 завис-
ности	од	површине	парцеле,	износи:

1)	 4,00 	 КМ	 по	 1 	 м²	 земљишта	 за	
парцеле	из	члана	2.	Ове	Одлуке	до	
5.000	м²,

2)	 3,50	 КМ	 по	 1 	 м²	 земљишта	 за	
парцеле	 из	 члана	 2.	 ове	 Одлуке	
преко		5.000	м².
Излицитирана	 цијена	 непокр-

етности	 из	 предходног	 става	 овог	 члана	
умањује	се	за:

- 10%	у	случају	запошљавања	од	10	
до	30	радника,

- 20%	у	случају	запошљавања	од	31	
до	50	радника,

- 30%	 у	 случају	 запошљавања	 51	 и	
више	радника.

Члан	5.

Право	учешће	на	лицитацији	имају	
сва	физичка	и	правна	лица	чија	је	основна	
регистрована	 дјелатност	 о�ављање	
индустријско-производне,	 пословно-
трговачке	 и	 услужне	 дјелатности	 које	
представљају	 основну	намјену	 оснивања	
ПЗ	„Подбрдо“	Мркоњић	Град	и	како	је	то	
предвиђено	 Регулационим	 планом	 ПЗ	
„Подбрдо“,	под	сљедећим	условима:

- да	 се	 инвеститор	 (купац)	 о�авеже	
да	 ће	 запослити	 уговорени	 број	
радника	 у	 року	 од	 18	 мјесеци	 од	
дана	 увођења	 у	 посјед,	 осим	 у	
случају	 објективних	 околности	 на	
ко је 	 инвеститор 	 ни је 	 могао	
утицати,	избјећи	или	отклонити,

- у	случају	да	инвеститор	не	изврши	
запошљавање	 предвиђеног	 броја	
радника	уговорена	цијена	парцела	
се	 враћа	 на	 излицитирану	 цијену,	
увећану	за	100%,

- да,	 инвеститор,	 у	 циљу	 обезбиј-
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На	 основу	 члана	 348.	 Закона	 о	
стварним	правима	(''Сл.	гласник	РС'',	�рој:	
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	 Репу�лике	 Српске	 и	
јединица	 локалне	 самоуправе	 (''Сл.	
гласник	 РС'',	 �рој	 20/12)	 и	 члана	 36.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (''Сл.	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град'',	 �рој:	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 6.	 сједници	 одржаној	 дана	
27.08.2021.	године,	донијела	је	

О		Д		Л		У		К		У
о	начину	и	условима	продаје	
непокретности		у	својини

Општине	Мркоњић	Град	путем	
лицитације	–	„Злокос“	Подбрдо

Члан	1.
Овом	Одлуком	регулишу	се	услови	

и	начин	продаје	непокретности	у	својини	
Општине	Мркоњић	Град,	која		се	налази		у	
Подбрду,		а	која	је	означена		као	к.ч.	19/61-
1	„Злокос“	ливада	6.	класе	површине	5867	
м2,	уписана	у	посједовни	лист	број:	581,	на	
Општину		Мркоњић	Град.

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	 непокре-
тностима	 у	 својини	 Републике	 Српске	 и	
јединице	локалне	самоуправе	(„Службени	
гласник	Републике	Српске“	бр.	20/12)	 	и	
ове	Одлуке.	Поступак	лицитације	проводи	
Комисија	 за	 спровођење	 јавног	надмета-
ња	у	сљедећем	саставу:

1)			Попадић	Милена,	предсједник,
Љубоја	Данијел,	замјеник,

2)			Врањеш	Сања,	члан,
Лекић	Предраг,	замјеник

3)			Ђуза	Ратко,	члан,
Благојевић	Зорана,	замјеник.

Члан	3.
Почетна	продајна	цијена	непокре-

којим	ће	се	закључити	уговор,	о�авезан	је	
платити 	 у 	 року 	 од 	 	 8 	 дана 	 након	
закљученог	 поступка	 лицитације,	 а	
п р еда ј а 	 н епокретно сти 	 у 	 п о с ј е д	
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	11.
Продаја	предметне	непокретности	

о�јавиће	се	путем	јавног	огласа	у	дневном	
листу	 ''Глас	 Српске''	 и	 то	 најкасније	 15	
дана	 прије 	 дана	 одређеног	 за 	 дан	
лицитације.

Примјерак	јавног	огласа	о	лицита-
цији	 истовремено	 се	 истиче	 на	 огласној	
та�ли	 и	 интернет	 страници	 општине	
Мркоњић	Град.

Члан	12.
Поступак	 усменог	 јавног	 надме-

тања	–	лицитацију,	почев	од	расписивања	
јавног	 огласа	 па	 надаље,	 спровешће	
Комисија	 за	 спровођење	 јавног	 надме-
тања,	у	саставу:

1)			Попадић	Милена,	предсједник,
Љубоја	Данијел,	замјеник,

2)			Врањеш	Сања,	члан,
Лекић	Предраг,	замјеник

3)			Ђуза	Ратко,	члан,
Благојевић	Зорана,	замјеник.

Члан	13.
Са	инвеститором	којем	�уде	изврш-

ена	 продаја	 путем	 лицитације,	 ради	
изградње	 пословних	 о�јеката,	 у	 име	
општине	 Мркоњић	 Град, 	 начелник	
општине	ће	закључити	уговор	у	којем	ће	
�ити	 дефинисана	 права	 и	 о�авезе	
уговорних	страна.

Члан	14.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	о�јављивања	у	 ''Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град''.

Број:	02-	022-	146/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.



Члан	9.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	о�јављивања	у	 ''Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град''.

Број:	02-	022-	147/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 348.	 Закона	 о	
стварним	правима	(''Сл.	гласник	РС'',	�рој:	
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	
ј а вног 	 конкурса 	 з а 	 р а спола г ање	
непокретностима	 у	 својини	 Репу�лике	
Српске	 и	 јединица	 локалне	 самоуправе	
(''Сл.	гласник	РС'',	�рој	20/12)	и	члана	36.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (''Сл.	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град'',	 �рој:	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	 на	 6.	 сједници	 одржаној	 дана	
27.08.2021.	године,	донијела	је	

О		Д		Л		У		К		У
о	начину	и	условима	продаје	
непокретности		у	својини

Општине	Мркоњић	Град	путем	
лицитације	–	у	улици	Симе	Шолаје

Члан	1.
Овом	Одлуком	регулишу	се	услови	

и	начин	продаје	непокретности	у	својини	
Општине	Мркоњић	Град,	које	се	налазе	у	
улици	Симе	Шолаје,	а	које	су	означене	као	
к.ч.	 1278/2	 „Луке“	 полигон	 за	 обуку	
возача,	 остало	 неплодно	 земљиште	
површине	 1433	м2,	 и	 к.ч.1278/12	 „Луке“	
пашњак	 5.	 класе	 површине	 370	 м2,	
уписано	у	л.н.1170,	к.о.	Мркоњић	Град	2,	на	
општину	Мркоњић	Град.

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	 непокр -
етностима	у	својини	Републике	Српске	и	
јединице	локалне	самоуправе	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“	 бр.	 20/12)	 и	
ове	Одлуке.	Поступак	лицитације	проводи	
Комисија	 за	 спровођење	 јавног	надмета-

тности	из	тачке	1.ове	Одлуке	износи		3,50	
КМ	по	м2.

Члан	4.
Заинтересована	физичка	и	правна	

лица	дужна	су	прије	почетка	лицитације	
положити	 кауцију	 на	 жиро-рачун	 	 Опш-
тине	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	 �езуспјешно,	 у	 којем	
случају	 се	 продаја	 може	 извршити	
непосредном	погод�ом,	с	тим	што	цијена	
непокретности	 која	 се	 продаје	 не	 може	
�ити	 нижа	 од	 тржишне	 цијене	 те	 непо-
кретности.

Члан	6.
Продајну	цијену	предметних		непо-

кретности	 	учесник	лицитације	 са	којим	
ће	 се	 закључити	 уговор,	 о�авезан	 је	
платити	 у	 року	 од	 	8	 дана	након	 закљу-
ченог	 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	

о�јавиће	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	та�ли	и	
интернет	 страници	 општине	 Мркоњић	
Град.

Члан	8.
Са	инвеститором	којем	�уде	извр-

шена	 продаја	 путем	 	 лицитације,	 	 у	 име	
Општине	 Мркоњић	 Град, 	 начелник	
општине	ће	закључити	уговор	у	којем	ће	
�ити	дефинисана	права	и	о�авезе	угово-
рних	страна.

Страна	4,	број	5	 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



Прим ј е р а к 	 ј а в н о г 	 о гл а с а 	 о	
лицитацији	 истовремено	 се	 истиче	 на	
огласној	 та�ли	 и	 интернет	 страници	
општине	Мркоњић	Град.

Члан	8.
Са	инвеститором	којем	�уде	изврш-

ена	 продаја	 путем	 лицитације,	 у	 име	
општине	 Мркоњић	 Град, 	 начелник	
општине	ће	закључити	уговор	у	којем	ће	
�ити	 дефинисана	 права	 и	 о�авезе	
уговорних	страна.

Члан	9.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	о�јављивања	у	 ''Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град''.

Број:	02-	022-	148/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 50 . 	 Закона	 о	
уређењу	простора	и	грађењу	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 40/13,	
106/15,	 3/16	 и	 84/19)	 и	 члана	 36.	 и	 86.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 бр.	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 6.	 сједници	 одржаној	
дана		27.08.2021.	године	донијела	је

О		Д		Л		У		К		У

о	усвајању	Измјене	Регулационог	
плана	„Пословна	зона	Кула	Рудићи“

		у	Мркоњић	Граду

I

Усваја	 се	 Измјена	 Регулационог	
плана	 „Пословна	 зона	 Кула	 Рудићи“	 	 у	
Мркоњић	Граду	(	у	даљем	тексту:	План).

II

Ела�орат	 Плана	 састоји	 се	 од	
текстуалног	и	графичког	дијела.

Текстуални	дио	Плана	садржи:

А.		УВОДНИ	ДИО	
Б.	 	СТАЊЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ,	УРЕЂЕЊА	

И	КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА

ња	у	сљедећем	саставу:

1)			Попадић	Милена,	предсједник,
Љубоја	Данијел,	замјеник,

2)			Врањеш	Сања,	члан,
Лекић	Предраг,	замјеник

3)			Ђуза	Ратко,	члан,
Благојевић	Зорана,	замјеник.

Члан	3.
Почетна	продајна	цијена	непокре-

тности	 из	 тачке	 1.ове	 Одлуке	 износи		
95,00	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	 �езуспјешно,	 у	 којем	
случају	 се	 продаја	 може	 извршити	
непосредном	погод�ом,	с	тим	што	цијена	
непокретности	 која	 се	 продаје	 не	 може	
�ити	 нижа	 од 	 тржишне	 цијене 	 те	
непокретности.

Члан	6.
Продајну	 цијену	 предметних		

непокретности	 	 учесник	 лицитације	 са	
којим	ће	се	закључити	уговор,	о�авезан	је	
платити 	 у 	 року 	 од 	 	 8 	 дана 	 након	
закљученог	 поступка	 лицитације,	 а	
п р еда ј а 	 н епокретно сти 	 у 	 п о с ј е д	
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	

о�јавиће	се	путем	јавног	огласа	у	дневном	
листу	 ''Глас	 Српске''	 и	 то	 најкасније	 15	
дана	 прије 	 дана	 одређеног	 за 	 дан	
лицитације.
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IV
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ела�орат	 Плана	 је	 документ	
просторног	 уређења	 на	 основу	 којег	 се	
разрађују 	 и 	 дефинишу	 услови	 	 за	
пројектовање	 и	 грађење	 о�јеката,	
односно	 на	 основу	 којих	 се	 простор	
непосредно	приводи	планираној	намјени.

V
Измјене	Плана	се	излажу	на	стални	

јавни	увид	код	општинског	органа	управе	
надлежног	 за 	 послове	 просторног	
уређења.

VI
О	провођењу	ове	Одлуке	стараће	се	

Одјељење	 за	 просторно	 планирање	 и	
комуналне	 послове	 општине	 Мркоњић	
Град.

VII
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	о�јављивања	у	 “Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град”.

Број:	02-	022-	149/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 40 . 	 Закона	 о	
уређењу	простора	и	грађењу	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 40/13,	
106/15,	 3/16	 и	 84/19)	 и	 члана	 36.	 и	 86.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 6.	 сједници	 одржаној	
дана	27.08.2021.	године,	донијела	је

О		Д		Л		У		К		У

о		Иницијативи	за	измјену		дијела	
Зонинг	плана	подручја	посебне	

намјене	туристичко-рекреативног	
центра	„Балкана“	-	уже	подручје

I

Не	 прихвата	 се	 Иницијатива	 за	
измјену	 дијела	 Зонинг	 плана	 подручја	
посебне	 намјене	 туристичко-рекреа-
тивног	центра	 „Балкана“	 -	 уже	 подручје,	
поднесена	од	стране	ТЦ	„Балкана“	а.д.	 	и		
Николе	Видовићa.

В . 	 ПОТРЕБЕ , 	 МОГУЋНОСТИ 	 И	
Ц ИЉЕ ВИ 	 О Р ГА НИ З А ЦИ Ј Е ,	
У Р ЕЂЕЊА 	 И 	 КОРИШЋЕЊА	
ПРОСТОРА

Г.			ПЛАН	ОРГАНИЗАЦИЈЕ,	УРЕЂЕЊА	И	
КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА

Д . ОДР ЕДБ Е 	 И 	 СМ Ј Е РНИЦЕ 	 З А	
СПРОВОЂЕЊЕ	ПЛАНА

Е.	ТРОШКОВИ	УРЕЂЕЊА	ЗЕМЉИШТА

Графички	 дио	 Плана	 садржи	
сљедеће	карте:

1.1.	ПОСТОЈЕЋЕ	СТАЊЕ	–	 геодетска	
подлога																															Р=	1:1000

1.2.	 ПОСТОЈЕЋЕ	 СТАЊЕ	 –	 намјена,	
спратност, 	 бонитет	 и	 план	
рушења	објеката												Р=	1:1000

2 . 	 ИЗВОД	 ИЗ 	 ВАЖЕЋЕГ 	 РЕГУ -
ЛАЦИОНОГ	ПЛАНА							Р=	1:1000	

3 . 	 	 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА	
КАРТА																																			Р=	1:1000

3 . а . 	 К А Р ТА 	 О Ц Ј Е Н Е 	 С ТАЊА	
ОРГАНИЗАЦИЈЕ	И	КОРИШТЕЊА	
ПРОСТОРА																										Р=	1:1000

4 . 	 ПЛАН 	 П РО С ТО РН Е 	 О Р ГА -
НИЗАЦИ Ј Е 	 СА 	 УРЕЂЕЊЕМ	
З Е Л Е Н И Х 	 П О В Р Ш И Н А			
...............................................Р=	1:1000

5 . П Л А Н 	 С А О Б Р А Ћ А Ј А 	 И	
НИВЕЛАЦИЈЕ																					Р=	1:1000

6 . 	 ПЛАН 	 ИНФРАСТРУКТУРЕ 	 -	
ХИДРОТЕХНИКА														Р=	1:1000

7 . 	 ПЛАН 	 ИНФРАСТРУКТУРЕ 	 -	
Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г Е Т И К А	

	 		И	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ		
																																																																	Р=	1:1000

8.		 СИНТЕЗНИ	 ПЛАН	 ИНФРАС -
ТРУКТУРЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	Р=	1:1000

9.		 П Л А Н 	 Г РАЂ Е В И Н С К И Х 	 И	
Р Е Г УЛ АЦИОНИ Х 	 Л ИНИ ЈА	

Р=	1:1000
10.	ПЛАН	ПАРЦЕЛАЦИЈЕ	 	 	Р=	1:1000

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ела�орат	Плана	израђен	је	у	„АЦС	
СТУДИО“	д.о.о.	 Бањалука,	 у	 августу	2021.	
године	и	чини	саставни	дио	ове	Одлуке.

												Ела�орат	из	претходног	става	овог	
члана	налази	се	у	прилогу	ове	Одлуке.
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комисије	општине	Мркоњић	Град.

Члан	3.
	 С а с т а в 	 Општинске 	 и з �орне	
комисије	Мркоњић	Град	тре�а	�ити		мулт-
иетничан,	тако	да	одржава	заступљеност	
конститутивних	 народа,	 укључујући	 и	
остале,	 а	што	 је	регулисано	чланом	2.14.	
Из�орног	закона	БиХ.
	 Састав	 Из�орне	 комисије	 тре�а,	 у	
правилу,	одржавати	равноправну	заступ-
љеност	полова.

Члан	4.
	 Општи	 услови	 које	 кандидати	
морају	испуњавати	су:
	 а)	 да	 су	 држављани	 Репу�лике	
Српске	–	БиХ,
	 �)	да	имају	право	гласа	–	старији	од	
18	година.

	 Члан	Општинске	из�орне	комисије	
може	 �ити	 предсједник	 или	 судија	
редовног	 суда,	 секретар	 Скупштине	
општине,	лице	професионално	запослено	
у	 општинској	 управи	 и	 друга	 лица,	 ако	
испуњавају	 услове	 одређене	 чланом	 2.2	
став	 (2)	 Из�орног	 закона	 БиХ,	 а	 немају	
сметњи	из	члана	2.3.	истог	Закона.
	 Посе�ни	услови:
	 а)	да	има	пре�ивалиште	на	подру-
чју	општине	Мркоњић	Град;
	 �)	 да	 има	 завршен	 факултет,	VII/I	
степен	 стручне	 спреме	 или	 завршен	
факултет	 Болоњског	 система	 студирања	
са	најмање	180	ETCS;
	 в)	 да	 посједује	 искуство	 у	 спров-
ођењу	из�ора.
	 Под	 искуством	 у	 спровођењу	
из�ора	подразумијева	се:

	а)	чланство	у	из�орној	комисији	и	
�)	 чланство	у	�ирачком	од�ору	на	

изборима	обухваћеним	Изборним	закон-
ом	БиХ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Састав	 из�орне	 комисије	 ће,	 у	
правилу,	одражавати	равноправну	заступ-
љеност	полова.
										Изузетно	од	посе�них	услова	из	става	
(3)	 тачка	 в)	 овог	 члана,	 члан	 Из�орне	
комисије	може	�ити	и	лице	које	посједује	
VII/I	 степен	 стручне	 спреме,	 завршен	
правни	 факултет	 Болоњског	 система	

Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	о�јављивања	у	 “Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град”.

Број:	02-	022-	150/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	2.12.	став	(5)	и	2.14.	
Из�орног	 закона	 Босне	 и	 Херцеговине	
(„Служ�ени	 гласник	 БиХ“,	 �рој:	 23/01,	
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,	32/10,	18/13,	7/14	и	
31/16),	члана	8.	Закона	о	министарским,	
владиним	 и	 другим	 именовањима	
Репу�лике	 Српске	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој:	41/03),	члана	7.	и	
8.	Упутства	о	утврђивању	квалификација,	
�роја,	 именовању	 и	 разрјешењу	 и	 обуци	
чланова	 из�орне	 комисије	 основне	
из�орне	јединице	у	Босни	и	Херцеговини	-	
пречишћени	 текст	 („Служ�ени	 гласник	
БиХ,	 �рој:	 29/18	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
С тат ута 	 Општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 oпштине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој:	 10/17),	 Скупштина	 oпштине	
Мркоњић	Град	је,	на	6.	сједници	одржаној	
27.08.2021.	године,	донијела

О	Д	Л	У	К	У	
	о	о�јављивању	Јавног	огласа	за	

именовање	чланова
	Општинске	из�орне	комисије	

Мркоњић	Град

Члан	1.
	 Овом	одлуком,	регулишу	се	услови	
и	поступак	за	из�ор	Општинске	из�орне	
комисије	Мркоњић	Град.

Члан	2.
	 У	 складу	 са	 Из�орним	 законом	
Бо сне 	 и 	 Хеце говине , 	 	 З аконом 	 о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Репу�лике 	 Српске ,	
Упутством	о	утврђивању	квалификација,	
�роја	 и	 именовању	 чланова	 из�орне	
комисије	 основне	 из�орне	 јединице	 у	
Босни	 и	 Херцеговини	 (	 у	 даљем	 тексту:	
Упутство)	 и	 овом	 одлуком,	 извршиће	 се	
из�ор	 чланова	 Општинске	 из�орне	
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квалификације,	�роја	и	именовању	члано-
ва	 из�орне	 комисије	 основне	 из�орне	
јединице	у	Босни	и	Херцеговини.
												Јавни	оглас	�иће	о�јављен	у	
„Служ�еном	гласнику	Репу�лике	Српске“	
и	дневном	листу	„Глас	Српске“	и	остаје	
отворен	осам	дана	од	дана	о�јављивања.

Члан	8.
	 Стручне	 и	 административно-техн-
ичке	послове	на	 спровођењу	ове	одлуке,	
о�ављаће	 Стручна	 служ�а	 Скупштине	 и	
Начелника	општине.

Члан	9.
	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	са	даном	
доношења,	а	�иће	о�јављена	у	Служ�еном	
гласнику	Општине	Мркоњић	Град.

Број:	02-	022-	151/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 30.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(«Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске»,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 («Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град»,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град,	на	6.		
сједници	 одржаној	 дана	 27.08.2021.	
године,	донијела	је	

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

јавног	конкурса	за	из�ор	
Општинске	из�орне	комисије	

Мркоњић	Град

I
	 У	 састав	 Комисије	 за	 спровођење	
јавног	 конкурса	 за	 из�ор	 Општинске	
из�орне	комисије	Мркоњић	Град	именују	
се:

1.		Милена	Малешевић,	предсједник,
2.	 Сњежана	Ћусо,	члан,
3.	 Предраг	Лекић,	члан,																												
4.	 Мирослав	Комленић,	члан	и	
5.	 Славко	Димитрић,	члан.

II
Задатак	 Комисије	 из	 тачке	 I	 овог	

студирања	 с	 најмање	 180	 ETCS,	 без	
изборног	искуства.

Члан	5.
	 За	члана	Општинске	из�орне	коми-
сије,	не	може	�ити	именовано	лице:

- које	 се	 не	може	 кандидовати	 у	
смислу	одред�и	члана	1.6.,	1.7.	и	
1.7.а	 Из�орног	 закона	 Босне	 и		
Херцеговине;

- које	је	члан	највишег	извршно-
политичког	 органа	 политичке	
странке	 или	 коалиције	 (пред-
сједник,	 потпредсједник,	 гене-
рални 	 секретар 	 или 	 члан	
извршног	 одбора	 или	 главног	
одбора);

- ко је 	 ј е 	 носилац 	 из�орног	
мандата	 или	 је	 члан	 извршног	
органа	 власти,	 осим	 у	 случа-
јевима	 предвиђеним	 чланом	
2.12.	став	4.	Закона;

- које	обавља	извршну	функцију,	
како	 је	 утврђено	 одредбом	
члана	 1.8	 став	 (6)	 Изборног	
закона	БиХ;	

- које	 је	 кандидат	 за	 из�оре	 за	
�ило	који	ниво	власти	и

- којем	је	изречена	казна	за	радњу	
која	 представља	 тежу	 повреду	
из�орних	закона	или	прописа	за	
коју	 је	 лично	 одговорно,	 у	
посљедње	 четири	 године ,	
рачунајући	 од	 дана	 право-
снажности	одлуке.

Члан	6.
								Чланове	Општинске	из�орне	комисије	
Мркоњић	 Град	 именује	 Скупштина	
општине	 Мркоњић	 Град,	 на	 мандатни	
период	 од	 седам	 година,	 уз	 сагласност	
Централне	 из�орне	 комисије	 Босне	 и	
Херцеговине.
	

Члан	7.
	 Након	ступања	на	снагу	ове	одлуке,	
�иће	 о�јављен	 Јавни	 оглас	 за	 из�ор	
чланова	 Општинске	 из�орне	 комисије,	 у	
складу	 са	 Из�орним	 законом	 Босне	 и	
Херцеговине,	 Законом	 о	 министарским,	
владиним	и	другим	именовањима	Репу�-
лике	 Српске	 и	 Упутством	 о	 утврђивању	
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Члан	2.
	 Одборник	има	право	на:

- од�орничку	 накнаду	 (од�ор-
нички	додатак)	и

- накнаду	 за	 присуство	 закљу-
чењу	 �рака	 по	 овлашћењу	
Скупштине.

Члан	3.
	 Право	 на	 накнаду	 за	 рад	 имају	
од�орници	 у	 висини	 од	 45%,	 просјечне	
нето	 плате	 исплаћене	 у	 општинској	
управи	 за	 претходну	 годину,	 не	 укључ-
ујући	плате	функционера.	

	 Накнада	 из	 претходног	 става	
исплаћује	 се	 у	 мјесечном	 паушалном	
износу	 преко	 текућег	 рачуна	 или	 жиро-
рачуна	корисника	накнаде.

Члан	4.
	 Потпредсједнику	 Скупштине	 у	

непрофесионалном	 статусу	 утврђује	 се	
накнада	за	рад	у	висини	три	од�орничке	
накнаде,	 одређене	 претходним	 чланом	
ове	Одлуке.	

Члан	5.
	 Накнада	 од�орницима	 који	 у	
својству	 служ�еног	 лица	 присуствују	
закључивању	�рака	износи	30,00	КМ,	 	по	
закљученом	�раку.
	 Накнада	 из	 предходног	 става	
исплаћу ј е 	 с е 	 м ј е сечно 	 на 	 о снову	
извјештаја	овлаштеног	матичара.

Члан	6.
	 	Спољни	стручни	сарадници	радних	
тијела	који	нису	од�орници,	имају	право	
на	 мјесечну	 накнаду	 у	 износу	 од	 100,00	
КМ.

Члан	7.
	 Од�орник	 стиче	право	на	накнаду	
даном	прихватања	мандата,	а	члан	радног	
тијела	 са	 даном	 именовања	 у	 радно	
тијело.

Члан	8.
	 Од�орнику	 који	 	 неоправдано	
изостане	 са	 сједнице	 Скупштине,	 утврђ-
ена	 накнада	 одређена	 овом	 Одлуком,	

рјешења	 је	 да	 у	 складу	 са	 Из�орним	
законом	Босне	и	 Хецеговине	 („Служ�ени	
гласник	 БиХ“,	 �рој:	 23/01,	 7/02,	 9/02,	
20/02,	 25/02,	 4/04,	 25/05,	 52/05,	 65/05,	
77/05,	11/06,	24/06,	32/07,	33/08,	37/08,	
32/10,	18/13,	7/14	и	31/16),	и	Упутством	о	
утврђивању	 квалификација, 	 �роја ,	
именовању	и	разрјешењу	и	обуци	чланова	
из�орне	 комисије	 основне	 из�орне	
јединице	 у	 Босни	 и	 Херцеговини	 -	
пречишћени	 текст	 („Служ�ени	 гласник	
БиХ,	 �рој:	 29/18	 и	 36/19),	 о�ави	 све	
потре�не	 радње	 које 	 се 	 односе	 на	
поступак	 из�ора	 и	 именовања	 чланова	
Општинске	 из�орне	 комисије	 Мркоњић	
Град.

III
	 Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	и	�иће	о�јављено	у	„Служ�еном	
гласнику	Општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	152/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 41.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21),	члана	36.	став	(2)	тачка	2)		Статута	
општине	 	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17)	и	члана	21.	став	(3)	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 1/18),	 	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град,	 на	 6.	 сједници	 одржаној	
дана	27.08.2021.	године,		д	о	н	и	ј	е	л	а			ј	е	

О	Д	Л	У	К	У	
о	одређивању	новчане	накнаде	

одборницима	Скупштине	општине	
Мркоњић	Град	и

члановима	радних	тијела	Скупштине	

Члан	1.
	 Овом	одлуком	утврђује	се	право	на	
новчану	 накнаду	 одборницима	 Скупш-
тине	 општине	 Мркоњић	 Град	 (у	 даљем	
тексту	 одборник	 Скупштине)	 и	 члано-
вима	радних	тијела	Скупштине.
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На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	6.	
сједници,	 одржаној	 дана	 27.08.2021 .	
године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Плана	рада	Начелника	и	

Општинске	управе	општине	Мркоњић	
Град	за	2021.	годину

1.	Усваја	се	План	рада	Начелника	и	
Општинске	 управе	 општине	 Мркоњић	
Град	за	2021.	годину.

2.	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављувања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	155/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	6.	
сједници,	 одржаној	 дана	 27.08.2021 .	
године,	донијела	је

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

општинских	инспекцијских	органа
	за	период	I	до	VI	2021.	године

1. 	 Усваја	 се	 Извјештај 	 о	 раду	
општинских	 инспекцијских	 органа	 за	
период	I	до	VI	2021.	године	и	то:

1)				Сао�раћајног	инспектора,
2 ) 	 И н с п е к т о р а 	 з а 	 х р а н у 	 –	

здравственог	инспектора,
3)	 Ур�анистичко	 –	 грађевинског	

инспектора,
4)			Ветеринарског	инспектора,
5)			Тржишног	инспектора;

умањује	се	за	30%.

Члан	9.
Од�орнику	коме	престане	мандат	у	

току	 мјесеца,	 исплатиће	 се	 од�орнички	
додатак	 сразмјерно	 �роју	 дана	 прове-
дених	 на	 од�орничкој	 дужности	 у	 том	
мјесецу.

Члан	10.
	 Даном	ступања	на	снагу	ове	Одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 одређивању	
новчане	 	 накнаде	 од�орницима	 Скупш-
тине	општине	Мркоњић	Град	и	члановима	
радних	 тијела	 Скупштине	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	
6/14).

Члан	11.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	о�јављивања	у	 „Служ�еном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	153/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	6.	
сједници,	 одржаној	 дана	 27.08.2021 .	
године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Извјештаја	о	остварењу	
годишњег	плана	имплементације

Стратегије	развоја	општине	Мркоњић	
Град	2014-2024.	година	у	2020.	години

1.	 Усваја	 се	Извјештај	 о	 остварењу	
годишњег	 плана	 имплементације	 Стра-
тегије	 развоја	 општине	 Мркоњић	 Град	
2014-2024.	година,	у	2020.	години.

2.	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављувања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	154/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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Мркоњић	 Град	 за	 период	 01.01.2021.	 до	
30.06.2021.године.

2.	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављувања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	158/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.	

								
На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	

локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	6.	
сједници,	 одржаној	 дана	 27.08.2021 .	
године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	стању	у	
области	снабдијевања	електричном	

енергијом
	на	подручју	општине	Мркоњић	Град	у	

2020.години

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	
с т ању 	 у 	 о б л а с т и 	 с н а бд и ј е в ањ а	
електричном	 енергијом	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град	у	2020.години.

2.	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављувања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	159/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	6.	
сједници,	 одржаној	 дана	 27.08.2021 .	
године,	донијела	је

2.	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављувања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	156/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	6.	
сједници,	 одржаној	 дана	 27.08.2021 .	
године,	донијела	је

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

здравственој	заштити	животиња
	на	подручју	општине	Мркоњић	Град	за	

2020.годину

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	
здравственој	 заштити	 животиња	 на	
подручју	 општине	 Мркоњић	 Град	 за	
2020.годину.

2.	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављувања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	157/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	6.	
сједници,	 одржаној	 дана	 27.08.2021 .	
године,	донијела	је

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

безбједности	на	подручју	
општине	Мркоњић	Град	за	период	
01.01.2021.	до	30.06.2021.године

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	
стању	безбједности	на	подручју	општине	
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Ступарима“	одабраном	по	Јавном	позиву	
за 	 дод јелу 	 средстава 	 за 	 подршку	
пројектима	 мјесних	 заједница,	 број:	 01-
016-11/21	од	05.05.2021.	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	обави-
јести	Савјет	мјесне	заједнице	Каманица	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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	године									Драган	Вођевић,	с.р.

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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	

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

материјалном	стању	
Удружења	пензионера	општине	
Мркоњић	Град	за	2020.	годину

1.	Прихвата	се	Информација	о	раду	
и 	 матери јалном 	 стању 	 Удружења	
пензионера	 општине	 Мркоњић	 Град	 за	
2020.годину.

2.	 Овај	 закључак	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављувања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	160/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	27.08.2021.	године											Стевица	Еремија,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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	новча-

на	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	Ступари	у	износу	од	1.256,00	
КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“О г р а ђ и в ањ е 	 н о в о г 	 г р о бљ а 	 у	
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V
		 Рок	реализације	пројекта	из	тачке	
II	ове	Одлуке	је	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Ораховљани	 у	 износу	 од	
3.000,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Набавка	 и 	 уградња	 керамике	 у	
парохијској	 сали“	 одабраном	 по	 Јавном	
позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	 подршку	
пројектима	 мјесних	 заједница,	 број:	 01-
016-11/21	од	05.05.2021.	године.

мјесних	 заједница,	 број:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	на	потрошачкој	јединици	Одјељење	
за	општу	управу	и	друштвене	дјелатности	
–	 00670130,	 позиција	 415	 200	 -	 Остали	
текући	 грантови	 непрофитним	 субјек-
тима	 –	 мјесне	 заједнице,	Савјету	мјесне	
заједнице	 Подоругла	 у	 износу	 од	
3.000,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Изградња	 нове	 примарне	 водоводне	
мреже	у	насељу	Подоругла-	зграда	МЗ“	
одабраном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
за једница , 	 бро ј : 	 01 -016-11/21 	 од	
05.05.2021.	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	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Подоругла.
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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	
2.999,79	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Изградња	водоводне	мреже	за	црквену	
општину	 Медна“	 одабраном	 по	 Јавном	
позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	 подршку	
пројектима	 мјесних	 заједница,	 број:	 01-
016-11/21	од	05.05.2021.	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	
Каманица	 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	31.12.2021.	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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
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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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
3.000,00КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Ограђивање	 гробља	 у	 Дакићима“	
одабраном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
за једница , 	 бро ј : 	 01 -016-11/21 	 од	
05.05.2021.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одобрена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.
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VI
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
2.992,98	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Хортикултурно	 уређење	 Петље“	
одабраном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
за једница , 	 бро ј : 	 01 -016-11/21 	 од	
05.05.2021.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одобрена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

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	
3.000,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“И з г р а дњ а 	 т е м ељн е 	 п л о ч е 	 з а	
надстрашницу	 код	 гробља	 Лакетића	
главица“	одабраном	по	Јавном	позиву	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	 заједница,	број:	01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.
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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	Збориште	у	износу	од	
2.000,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Уређење 	 д ј ечи ј е г 	 и гралишта“	
одабраном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
за једница , 	 бро ј : 	 01 -016-11/21 	 од	
05.05.2021.	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	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Збориште.

V
		 Рок	реализације	пројекта	из	тачке	
II	ове	Одлуке	је	31.12.2021.	године.

VI
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	 ступа	на	 снагу	даном	

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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	године									Драган	Вођевић,	с.р.

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	 локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	године,	на	приједлог	Комисије	
за	 избор	 пројеката,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		д	о	н	о	с	и	
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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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	

доношења,	 а	 иста	 ће	 бити	 објављена	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
2.989,90	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Из гр адња 	 л ад ар е - п ец ан е 	 код	
игралишта	 на	 Котору“	 одабраном	 по	
Јавном	 позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	
подршку	 пројектима	 мјесних	 заједница,	
број:	01-016-11/21	од	05.05.2021.	године.
	 	 	 	 	 	 	 	Одобрена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	рачун	добављача.

III
	 	 	 	 	 	 	 	 	За	извршење	ове	Одлуке	задужују	се	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
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На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
“Уређење 	 банкина 	 на 	 релаци ји	
Подбрдо-Граци“	 одабраном	 по	 Јавном	
позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	 подршку	
пројектима	 мјесних	 заједница,	 број:	 01-
016-11/21	од	05.05.2021.	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	

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	1.398,84	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Уређење	 мокрих	 чворова	 у	 Сурјану	 у	
дворишту	 цркве“	 одабраном	 по	 Јавном	
позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	 подршку	
пројектима	 мјесних	 заједница,	 број:	 01-
016-11/21	од	05.05.2021.	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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	године									Драган	Вођевић,	с.р.
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субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	 заједнице	 Герзово	 у	 износу	 од	
2.500,00	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Изградња	армирано-бетонског	базена	
за	воду“	одабраном	по	 Јавном	позиву	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	 заједница,	број:	01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Герзово.

V
	 Рок	реализације	пројекта	из	тачке	
II	ове	Одлуке	је	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	године									Драган	Вођевић,	с.р.

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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
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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	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Бркић	Башта.

V
	 Рок	реализације	пројекта	из	тачке	
II	ове	Одлуке	је	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	2.267,17	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Постављање	 и	 уградња	 чесме	 код	
игралишта 	 у 	 Ул . 	 Николе 	 Тесле“	
одабраном	 по	 Јавном	 позиву	 за	 додјелу	
средстава	за	подршку	пројектима	мјесних	
за једница , 	 бро ј : 	 01 -016-11/21 	 од	
05.05.2021.	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.	
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										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
2.904,70	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Набавка	клупа	и	столова	за	парохијски	
дом	 у	 Бараћима“	 одабраном	 по	 Јавном	
позиву	 за	 додјелу	 средстава	 за	 подршку	
пројектима	 мјесних	 заједница,	 број:	 01-
016-11/21	од	05.05.2021.	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	

-	 Остали	 текући	 грантови	 непрофитним	
субјектима	 –	 мјесне	 заједнице,	 Савјету	
мјесне	заједнице	Бркић	Башта	у	износу	
од	1.574,42КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“Постављање	 и	 уградња	 саобраћајног	
огледала,	као	и	двије	клупе	у	Ул.	Јована	
Цвијића“	одабраном	по	Јавном	позиву	за	
додјелу	средстава	за	подршку	пројектима	
мјесних	 заједница,	број:	01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Бркић	Башта.

V
	 Рок	реализације	пројекта	из	тачке	
II	ове	Одлуке	је	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	године									Драган	Вођевић,	с.р.
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мјесне	 заједнице	 Бјелајце	 у	 износу	 од	
2.959,63	КМ.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
одобравају	 се	 у	 сврху	 подршке	 пројекту	
“И з г р а дња 	 в од о в од а 	 у 	 Д оњим	
Шеховцима“	одабраном	по	Јавном	позиву	
за 	 дод јелу 	 средстава 	 за 	 подршку	
пројектима	 мјесних	 заједница,	 број:	 01-
016-11/21	од	05.05.2021.	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	
Каманица	 о	 изабраном	 добављачу,	 ради	
координације	и	праћења	саме	реализације	
пројекта	 на	 подручју	 мјесне	 заједнице	
Бјелајце.

V
	 Рок	реализације	пројекта	из	тачке	
II	ове	Одлуке	је	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	године									Драган	Вођевић,	с.р.

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	
Каманица	 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	31.12.2021.	године.

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

Број:	01-016-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.07.2021.	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	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	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:	 01-016-11/21	од	
05.05.2021.	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	
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Члан	4.	
Ваучери	 се	 додјељују	 на	 основу	

пријаве	 за	 додјелу	 картице	 –	 ваучера,	
путем	 Одјељења	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	 д јелатности, 	 уз	 коју	 се	
доставља	 потребна	 документација	 којом	
с е 	 потврђу ј е 	 и спуњеност 	 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	
званичној	 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	
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-
техничке	 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	
друштвене	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,	с	тим	да	породице	

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21)	 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	
и з д а ј е 	 О пштин а 	 М р к оњић 	 Г р а д	
породицама	 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 	 дод јелу 	 ваучера	

обезбијеђена	 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 	 подруч ју	
општине	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.
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куповину	 у	 трговачким	 радњама	 путем	
ваучера.

Члан	14.	
Ваучер	 се	 може	 користити	 за	

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

Члан	15.	
Ваучер	 се	 предаје	 у	 трговачкој	

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

Члан	16.	
Примљене	 ваучере	 трговачка	

радња	доставља	и	наплаћује	у	Општини.

Члан	17.	
За	купљену	робу	ваучером	издаје	се	

фискални	 рачун 	 и 	 исти 	 доставља	
Општини	са	ваучером.

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

Члан	18.	
Уколико	 укупна	 цијена	 купљене	

робе	 прелази	 износ	 ваучера	 корисник	
в ау ч е р а 	 ћ е 	 	 р а з лик у 	 д о пл а ти ти	
сопственим	средствима.

Члан	19.	
Неискориштен	ваучер	из	било	ког	

разлога	враћа	се	у	Општину.

Члан	20.
Ваучер	садржи	сљедеће	податке,	и	то:

 
Одштампане	податке:

1.	 податке	 о	 издаваоцу	 ваучера	
( н а з и в , 	 п е ч а т 	 и 	 п о т п и с	
овлашћеног	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	

могу	остварити	по	два	ваучера	у	апоенима	
од	по	50,00	КМ,	којима	ће	моћи	обавити	
куповину,	 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/артикала 	 у	
вриједности	од	100,00	КМ,	односно	у	двије	
трговачке	 радње	 куповину	 робе/ар-
тикала	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.	
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	
об јављује 	 на 	 званичној 	 интернет	
страници	општине	Мркоњић	Град.

Члан	12.	
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	13.	
Ваучер	може	користити	само	лице	

на	 чије	 име	 ваучер	 гласи,	 односно	 лице	
које	 га	 је	 добило	 мора	 лично	 да	 обави	
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	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:	01-610-14/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	05.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 члана	 84.Закона	 о	
предшколском	 васпитању	 и	 образовању	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	79/15	и	63/20),	на	захтјев	ЈУ	Дјечији	
вртић	''Миља	Ђукановић''	Мркоњић	Град,	
Начелник	 општине	 Мркоњић	 Град,	
доноси	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	за	расписивање	
конкурса	за	попуњавање	упражњених	

радних	мјеста	у	ЈУ	Дјечији	вртић	
''Миља	Ђукановић''	Мркоњић	Град

						
1.	 Даје	 се	 сагласност	 да	 ЈУ	 Дјечији	

вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	
Град	 распише	 конкурс	 за	 попуња-
вање 	 сљедећих 	 упражњених	
радних	мјеста:

- Дипломирани	 васпитач,	 ВСС,	
положен	стручни	испит	 –	рад	на	

радње	у	којем	се		користи	ваучер,
3.	 датум.

	
Сваки	 корисник	 ваучера	 добиће	

ваучере	 са	 јединственим	 серијским	
бројем.

Члан	21.
Ступањем	 на	 снагу	 овог	 Правил-

ника	 престаје	 да	 важи	 Правилник	 о	
условима,	критеријумима,	начину	додјеле	
и	кориштења	ваучера	за	куповину	ро�е	за	
породице	 са	троје	и	више	дјеце,	 број	 01-
610-8/20	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град“,	број	3/20).

Члан	22.
Овај	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	

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

Број:	01-610-14/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	04.08.2021.	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	 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-
610-14/20 	 од 	 04 .08 .2021 . 	 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)	Сњежана	Ћусо,	предсједник	
Комисије,

2)	Мирослав	Милановић,	члан,	и
3)	Ђурђица	Шолак,	члан.	
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рно	 планирање	 и	 комуналне	
послове,	 позиција	 412500	 –	
Расходи 	 за 	 текуће 	 одржа -
вање..................................5.000,00КМ	

- 	 	 На	 потрошачку	 јединицу	 -	
00670130	–	Одјељење	за	општу	
управу	 и	 друштвене	 дјелатн-
ости,	 на	 позицију	 412500 	 –	
Расходи	 за	 текуће	 одржава-
ње.......................................5.000,00КМ

3.	 Релокација	се	врши	јер	је	позиција	
412500	 у	 оквиру	 Одјељења	 за	
општу	 управу	 и	 друштвене	 дјела-
тности	подцијењена	за	5.000,00	КМ.

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

5.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 исто	 ће	 бити	 о�јав-
љено	 у	 „Служ�еном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-15/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	17.07.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 На	 основу	 члана	 66 . 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	
10/17) 	 и 	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/19),	дана	19.08.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	15.000,00КМ.

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
о в о г 	 р ј ешења 	 и з вршиће 	 с е 	 с а	
потрошачке	јединице:

-			Са	потрошачке	јединице		99999999	
–	Трезор	општине	Мркоњић	Град,	
позиција	 372200	 – 	 Буџетска	
резерва..............................15.000,00КМ	

неодређено	вријеме	 	у	ПО	Бјелајце,	
3	године	радног	искуства......................

								.............................................1	извршилац,
- Помоћни	 радник	 (спремачица),	

НК	 -	рад	на	неодређено	вријеме,	2	
године	радног	искуства	на	сличним	
пословима	......................1	извршилац

- Кувар,	 ССС	 –	 рад	 на	 неодређено	
вријеме	у	ПО	Подрашница,	2	године	
и с к у с т в а 	 н а 	 п о с л о в и м а	
кувара................................1	извршилац

- Дипломирани	 васпитач,	 ВСС,	
положен	стручни	испит	 –	 рад	на	
неодређено	 вријеме,	 2	 године	
радног	искуства...........1	извршилац

- Дипломирани	 васпитач,	 ВСС,	
положен	 стручни	 испит,	 рад	 на	
одређено	 вријеме	 (замјена,	 до	
п о в р а т к а 	 с а 	 п о р о д иљ с к о г	
боловања) , 	 1 	 година 	 радног	
искуства...........................1	извршилац

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

Број:	01-60-11/21.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	21.07.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	
10/17) 	 и 	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/19),	дана	17.07.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

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

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

- 	 	 Са 	 потрошачке 	 ј е динице		
00670160	–	Одјељење	за	просто-
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4. 	 За	 реализацију	 овог	 рјешења	
задужује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.
5.	Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	исто	ће	бити	о�јављено	у	
„Служ�еном	 гласнику 	 општине	
Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-20/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	24.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	
10/17) 	 и 	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/19),	дана	25.08.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	3.000,00КМ.

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
о в о г 	 р ј ешења 	 и з вршиће 	 с е 	 с а	
потрошачке	јединице:

-			Са	потрошачке	јединице		00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	 дјелатности,	 позиција	
4 1 6 1 0 0 	 – 	 Те к у ћ е 	 п о м о ћ и -
спровођење	 мјера-пандемија	
COVID	19................................3.000,00КМ	

-		На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене 	 д ј елатности , 	 н а	
позицију	412500	 –	Расходи	текуће	
одржавање...........................3.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 јер	 је	 позиција	
412500	подцијењена	за	горе	наведени	
износ.
4.	 За	 реализацију	 овог	 рјешења	

задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

5.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
д о н ош ењ а 	 и 	 и с т о 	 ћ е 	 б и т и	
о�јављено	 у	 „Служ�еном	 гласнику	

- 	 	 На 	 потрошачку 	 ј единицу 	 -	
00670130	 –	 Одјељење	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности,	
на	позицију	412500	–	Средства	за	
спорт..................................15.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 са	
закључком	 број	 01-532-339/21,	 за	
текуће	трошкове	ФК	„Слобода“	Мрко-
њић	Град.
4. 	 За	 реализацију	 овог	 рјешења	
задужује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.
5.	Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	исто	ће	бити	о�јављено	у	
„Служ�еном	 гласнику	општине	Мрко-
њић	Град“.											

Број:	01-400-19/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	19.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	
10/17) 	 и 	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/19),	дана	24.08.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	700,00КМ.
2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	са	потроша-
чке	јединице:

-		Са	потрошачке	јединице		08180010	
–	 Народна	 библиотека,	 позиција	
412900	 – 	 Остали	 непоменути	
расходи....................................700,00КМ	

- 	 На 	 потрошачку 	 ј е диницу 	 -	
08180010	 –	Народна	 библиотека,	
на	 позицију	 412700	 –	 Расходи	 за	
стручне	услуге.....................700,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 са	
захтјевом	 бр.	 164/21	 јер	 је	 позиција	
412700	подцијењена.
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	 На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	
10/17) 	 и 	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/19),	дана	26.08.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	3.000,00КМ.

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	са	потрош-
ачке	јединице:

-	 	Са	потрошачке	јединице	 	99999999	
–	 Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
позици ја 	 372200 	 – 	 Буџетска	
резерва....................................3.000,00КМ	

-		На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
д руштвене 	 д ј е л а тно с ти , 	 н а	
п о з и ц и ј у 	 4 1 2 5 0 0 	 – 	 Те к у ћ и	
грант........................................3.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 са	
закључком	 број 	 01-532-128/21,	
Српској	 православној	 црквeној	 општ-
ини	Подбрдо.
4. 	 За	 реализацију	 овог	 рјешења	
задужује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.
5.	Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	исто	ће	бити	о�јављено	у	
„Служ�еном	 гласнику	општине	Мрко-
њић	Град“.																										

Број:	01-400-23/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	
10/17) 	 и 	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	

општине	Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-21/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	25.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

На	 основу	 члана	 66. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој:	
10/17) 	 и 	 члана	 10. 	 и	 11. 	 Одлуке	 о	
извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	Град	
за	 2020.	 годину	 број:	 02-022-167/19	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/19),	дана	26.08.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

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

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	са	потрош-
ачке	јединице:

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

-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	дјелатности,	на	позици-
ј у 	 4 1 2 5 0 0 	 – 	 Т е к у ћ и	
грант........................................5.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 са	
закључком	број	01-532-55/21,	Српској	
православној	црквеној	општини	Доњи	
Граци.
4. 	 За	 реализацију	 овог	 рјешења	
задужује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.
5.	Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	исто	ће	бити	о�јављено	у	
„Служ�еном	 гласнику	општине	Мрко-
њић	Град“.								

Број:	01-400-22/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.
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општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о	 спровођењу	 мјера	 за	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 90-1/21	 од	
01 .07 .2021 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског 	 штаба 	 за 	 ванвредне	
ситуације,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	спречавање	и	сузбијање	заразних	
болести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	
становништва:

Од	 01.07.2021.	 до 	 15.07.2021.	
године,	забрањују	се:

-	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	120	лица,

-		сва	приватна	окупљања	која	се	не	
одржавају	 на	 јавном	 мјесту	 у	
групама	већим	од	70	лица.

2.	Од	01.07.2021.	до	15.07.2021.	године	
ограничава	 се	 радно	 вријеме	 у	
периоду	од	06:00	до	24:00	часа:

-	 свим	 врстама	 угоститељских	
објеката	 за	 исхрану	 и	 пиће	 без	
обзира	да	ли	послују	самостално	
или	 у	 оквиру	 других	 објеката	 у	
којима	 се	 обавља	 привредна	
дјелатност	 (бензинске	 пумпне	
станице,	 објекти	 за	 смјештај	 и	
др.),

-			спортским	кладионицама.

3.	 	Од	01.07.2021.	године	у	периоду	од	
06:00	 до	 24:00	 часа,	 а	 изузетно	 од	
тачке	1.	алинеја	1)	овог	закључка,	уз	
пуну	 одговорност	 организатора	 за	
строго	 спровођење	 прописаних	
е п и д е м и о л о ш к и х 	 м ј е р а ,	
дозвољавају	се:

- 	 т а кми ч а р с к е 	 а к т и в н о с т и	
спортских 	 организаци ја 	 и	

Град“,	број	11/19),	дана	26.08.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	3.000,00КМ.

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	са	потрош-
ачке	јединице:

-	 	Са	потрошачке	јединице	 	99999999	
–	 Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
позици ја 	 372200 	 – 	 Буџетска	
резерва....................................3.000,00КМ	

-		На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
д руштв ен е 	 д ј е л а тно с ти , 	 н а	
п о з и ц и ј у 	 4 1 2 5 0 0 	 – 	 Те к у ћ и	
грант.........................................3.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 са	
закључком	 број 	 01-532-262/21,	
Српској	православној	цркврној	општи-
ни	Јајце.
4. 	 За	 реализацију	 овог	 рјешења	
задужује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.
5.	Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	исто	ће	бити	о�јављено	у	
„Служ�еном	 гласнику	општине	Мрко-
њић	Град“.																										

Број:	01-400-24/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	26.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	22.	Закона	о	
заштити	 и	 спасавању	 у	 ванредним	
ситуаци јама 	 ( „Службени 	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	121/12	и	46/17),	
члана	43.	Закона	о	заштити	становништва	
од	заразних	болести	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
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Град“,	�рој	1/15)	и	члана	66.	и	87.	Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	
10/17),	 а	 у	 вези	 са	 Закључком	 о	 спров-
ођењу	 мјера	 за	 реаговање	 на	 појаву	
�олести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Репу�лици	Српској,	�рој:	92-
1/21,	од	14.07.2021.	године,	на	приједлог	
Општинског	шта�а	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	општине	Мркоњић	Град,		д	о	н	о-	
с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 суз�ијање	 заразних	
�олести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	
становништва:

О д 	 1 5 . 0 7 . 2 0 2 1 . 	 г о д и н е 	 д о	
29.07.2021.	године,	за�рањују	се:

-	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	120	лица,

-		сва	приватна	окупљања	која	се	не	
одржавају	 на	 јавном	 мјесту	 у	
групама	већим	од	70	лица.

2.	Од	15.07.2021.	године	до	29.07.2021.	
године	ограничава	се	радно	вријеме	у	
периоду	од	06:00	до	24:00	часа:

-	 свим	 врстама	 угоститељских	
објеката	 за	 исхрану	 и	 пиће	 без	
обзира	да	ли	послују	самостално	
или	 у	 оквиру	 других	 о�јеката	 у	
којима	 се	 о�авља	 привредна	
дјелатност	 (�ензинске	 пумпне	
станице,	 објекти	 за	 смјештај	 и	
др.),

-		спортским	кладионицама.

3.	Изузетно	од	тачке	2.	подтачке	1)	ове	
наредбе	 од	 16.07.2021.	 године	 до	
29.07.2021.	 године,	 у	 периоду	 од	
06:00	 до	 02:00	 часа	 наредног	 дана,	
д о з в о љ а в а 	 с е 	 р а д 	 н о ћ н и м	
клубовима,	уз	строго	придржавање	
мјера	 прописаних	 од	 стране	 ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

спортиста	уз	присуство	публике,
- 	 о р г а н и з а ц и ј а 	 к ул т у р н и х	
манифестација	 и	 фестивала	 на	
отвореном.

4. 	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	
обављање	 дјелатности,	 односно	
активности,	 дужни	 су	 органи-
зовати	 рад	 уз	 строго	 поштовање	
мјера	 прописаних	 од	 стране	 ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

5.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	послове	да	у	провођењу	ове	
наредбе	 обезбиједе	 поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
субјеката.

6.	 	Налаже	се	контролним	органима	из	
тачке	5.	ове	наредбе	да	се	непошто-
вање	ових	мјера	кажњава	у	складу	
са	 Законом	 о	 заштити	 становн-
иштва	од	заразних	болести.

7. Ова	наредба	 ступа	на	 снагу	даном	
доношења,	 а	 иста	 ће	 бити	 објав-
љена	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.											

8. Ступањем	 на	 снагу	 ове	 наредбе	
престаје	 да	 важи	 наредба	 начел-
ника	општине	број:	01-81-36/21	од	
21.06.2021.	године.																																									

Број:	01-81-38/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.07.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

										На	основу	члана	22.	Закона	о	заштити	
и	 спасавању	 у	 ванредним	 ситуацијама	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој:	121/12	и	46/17),	члана	43.	Закона	о	
заштити	 становништва	 од	 заразних	
�олести	 („Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	
Српске“,	�рој:	90/17,	42/20	и	98/20),	члана	
59.	 и	 82.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој:	 97/16,	 36/19	 и	 61/21),	 члана	 11.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 о�ласти	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
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98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Служ�ени 	 гл а сник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 97/16,	 36/19	 и	
61/21),	члана	11.	Одлуке	о	организацији	и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
о�ласти	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Служ�ени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о 	 измјени 	 Закључка 	 о	
о б а в е зном 	 с провођ ењу 	 м ј е р а 	 з а	
реаговање	 на	 појаву	 �олести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Репу�лици	 Српској,	 �рој:	 93-12/21,	 од	
21 .07 .2021 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског	шта�а	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	 општине	 Мркоњић	 Град,	
доноси

Н	А	Р	Е	Д	Б	У
о	измјени	наредбе	број:	01-81-40/21,	

од	14.07.2021.	године

	 	 	 1.	 У	 Наредби	 начелника	 општине	
Мркоњић	 Град,	 број:	 01-81-40/21,	 од	
14.07.2021.	године,	тачка	4.	мијења	се	и	
гласи:	

	„4.	Од	23.07.2021.	године	у	периоду	од	
06:00	 до	 03:00	 часа	 наредног	 дана,	 а	
изузетно	 од	 тачке	 1.,	 алинеја	 1)	 ове	
наредбе,	дозвољавају	се:		

-	 такмичарске	 активности	 спортс-
ких	организација	и	спортиста	уз	
присуство	пу�лике,

- 	 организаци ја 	 културних 	 и	
традиционалних	 манифестација	
и	фестивала	на	отвореном.

	 	 	 2.	 Ова	 наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	иста	ће	�ити	о�јављена	у	
„Служ�еном	 гласнику 	 општине	
Мркоњић	Град“.						

	
Број:	01-81-41/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	21.07.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

																																		

4.	Од	15.07.2021.	године	у	периоду	од	
06:00	до	24:00	часа,	а	изузетно	од	тачке	
1.	 алинеја	 1)	 ове	 наредбе,	 уз	 пуну	
одговорност	 организатора	 за	 строго	
спровођење	 прописаних	 епидеми-
олошких	мјера,	дозвољавају	се:

-	 такмичарске	 активности	 спорт-
ских	организација	и	спортиста	уз	
присуство	пу�лике,

-	 организација	 културних	 маниф-
е с т а ц и ј а 	 и 	 ф е с т и в а л а 	 н а	
отвореном.

5.	 Су�јекти	 којима	 је	 дозвољено	
о�ављање	 дјелатности, 	 односно	
активности,	 дужни	 су	 организовати	
рад	 уз	 строго	 поштовање	 мјера	
прописаних	од	стране	ЈЗУ	„Институт	за	
јавно	здравство	Репу�лике	Српске“.

6.	 О�авезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	 послове	 да	 у	 провођењу	 ове	
наред�е	о�ез�иједе	поштовање	исте	од	
стране	напријед	наведених	су�јеката.

7.	Налаже	се	контролним	органима	из	
тачке	 6.	 ове	 наред�е	 да	 се	 непошт-
овање	ових	мјера	кажњава	у	складу	са	
Законом	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	�олести.

8.	 Ова	 наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	а	иста	ће	�ити	о�јављена	у	
„Служ�еном	 гласнику	општине	Мрко-
њић	Град“.											

9. Ступањем	 на	 снагу	 ове	 наредбе	
престаје	 да	 важи	 наредба	 начелника	
општине 	 бро ј : 	 01-81-38/21 , 	 од	
01.07.2021.	године.																																									

Број:	01-81-40/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	14.07.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

На	 основу	 члана	 22. 	 Закона	 о	
заштити	и	спасавању	у	ванредним	ситуа-
цијама	 („Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	
Српске“,	 �рој:	 121/12	и	46/17),	 члана	43.	
Закона	 о	 заштити	 становништва	 од	
заразних	 �олести	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 90/17,	 42/20	 и	
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станице,	објекти	за	смјештај	и	др.),
-			спортским	кладионицама.

3.	Изузетно	од	тачке	2.	подтачке	1)	ове	
наредбе	 од	 29.07.2021.	 године	 до	
16.08.2021.	 године,	 у	 периоду	 од	
06:00	 до	 02:00	 часа	 наредног	 дана,	
д о з в о љ а в а 	 с е 	 р а д 	 н о ћ н и м	
клубовима,	уз	 строго	придржавање	
мјера	 прописаних	 од	 стране	 ЈЗУ	
„Институт	 за 	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

4.	Од	29.07.2021.	године	у	периоду	од	
06:00	до	03:00	часа	наредног	дана,	а	
изузетно	од	тачке	1.	алинеја	1)	ове	
наредбе,	дозвољавају	се:

-	 такмичарске	 активности	 спортс-
ких	организација	и	спортиста	уз	
присуство	пу�лике,

- 	 организаци ја 	 културних 	 и	
традиционалних	 манифестација	
и	фестивала	на	отвореном.

5 . 	 Су�јекти	 којима	 је	 дозвољено	
о�ављање	 дјелатности,	 односно	
активности,	дужни	су	организовати	
рад	 уз	 строго	 поштовање	 мјера	
прописаних	од	стране	ЈЗУ	„Институт	
за	 јавно	 здравство	 Репу�лике	
Српске“.

6.	 О�авезује	 се	 Одјељење	 за	 инспек-
цијске	послове	да	у	провођењу	ове	
наред�е	 о�ез�иједе	 поштовање	
исте	од	стране	напријед	наведених	
су�јеката.

7.	Налаже	се	контролним	органима	из	
тачке	6.	 ове	наред�е	да	 се	непошт-
овање	ових	мјера	кажњава	у	складу	
са	Законом	о	заштити	становништва	
од	заразних	�олести.

8.	Ова	 наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	а	иста	ће	�ити	о�јављена	
у	 „Служ�еном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.											

9.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 наредбе	

										На	основу	члана	22.	Закона	о	заштити	
и	 спасавању	 у	 ванредним	 ситуацијама	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој:	121/12	и	46/17),	члана	43.	Закона	о	
заштити	 становништва	 од	 заразних	
�олести	 („Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	
Српске“,	�рој:	90/17,	42/20	и	98/20),	члана	
59.	 и	 82.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој:	 97/16,	 36/19	 и	 61/21),	 члана	 11.	
Одлуке	о	организацији	и	функционисању	
цивилне	 заштите	 у	 о�ласти	 заштите	 и	
спасавања	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој	1/15)	и	члана	66.	и	87.	Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	
10/17) , 	 а 	 у 	 в е зи 	 с а 	 Закључком 	 о	
спровођењу	мјера	за	реаговање	на	појаву	
�олести	изазване	новим	вирусом	корона	
(COVID-19)	у	Репу�лици	Српској,	�рој:	94-
1/21,	од	28.07.2021.	године,	на	приједлог	
Општинског	шта�а	за	ванредне	ситуације,	
Начелник	 општине	 Мркоњић	 Град,	
д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	спречавање	и	суз�ијање	заразних	
�олести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	
становништва:

О д 	 2 9 . 0 7 . 2 0 2 1 . 	 г о д и н е 	 д о	
16.08.2021.	године,	за�рањују	се:

-	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	120	лица,

-		сва	приватна	окупљања	која	се	не	
одржавају	 на	 јавном	 мјесту	 у	
групама	већим	од	70	лица.

2.		Од	29.07.2021.	године	до	16.08.2021.	
године	ограничава	се	радно	вријеме	
у	периоду	од	06:00	до	24:00	часа:

-	 свим	 врстама	 угоститељских	
објеката	 за	 исхрану	 и	 пиће	 без	
обзира	да	ли	послују	самостално	
или	 у	 оквиру	 других	 о�јеката	 у	
којима	 се	 о�авља	 привредна	
дјелатност	 (�ензинске	 пумпне	

27.08.2021. Број	5	Страна	33



периоду	од	06:00	до	24:00	часа:

- 	 свим	 врстама	 угоститељских	
објеката	 за	 исхрану	 и	 пиће	 без	
обзира	 да	 ли	 послују	 самостално	
или	 у	 оквиру	 других	 објеката	 у	
којима	 се	 обавља	 привредна	
дјелатност	 (бензинске	 пумпне	
станице,	објекти	за	смјештај	и	др.),

-		спортским	кладионицама.

3.	 Изузетно	 од	 тачке	 2.	 алинеје	 1.	 од	
16.08.2021.	 до	 30.08.2021.	 године,	 у	
периоду	 од	 06:00	 до	 02:00	 часа	
наредног	 дана,	 дозвољава	 се	 рад	
ноћним	клубовима.

4.	Од	16.08.2021.	године	у	периоду	од	
06:00	 до	 03:00	 часа	 наредног	 дана,	 а	
изузетно	 од	 тачке	 1.	 алинеја	 1)	 овог	
закључка , 	 уз 	 пуну	 одговорност	
организатора	 за	 строго	 спровођење	
прописаних	 епидемиолошких	 мјера,	
дозвољавају	се:

- т а к м и ч а р с к е 	 а к т и в н о с т и	
с порт ских 	 ор г аниз аци ј а 	 и	
спортиста	уз	присуство	публике,

- о р г а н и з а ц и ј а 	 к у л т у р н и х	
манифестација	 и	 фестивала	 на	
отвореном.

5.	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	
обављање	 дјелатности, 	 односно	
активности,	 дужни	 су	 организовати	
рад	 уз	 строго	 поштовање	 мјера	
прописаних	од	стране	ЈЗУ	„Институт	за	
јавно	здравство	Републике	Српске“.

6.	Обавезује	 се	Одјељење	 за	 инспекц-
ијске	 послове	 да	 у	 провођењу	 ове	
наредбе	 обезбиједе	 поштовање	 исте	
од 	 стране 	 напри јед 	 наведених	
субјеката.

7.	Налаже	се	контролним	органима	из	
тачке	 6.	 ове	 наредбе	 да	 се	 непошт-
овање	ових	мјера	кажњава	у	складу	са	
Законом	о	заштити	станов-ништва	од	
заразних	болести.

8.	 Ова	 наредба	 ступа	 на	 снагу	 даном	

престаје	 да	 важи	 наредба	 начелн-ика	
општине	број:	01-81-40/21,	од	14.07.2021.	
године	и	број:	01-81-41/21,	од	21.07.2021.	
године.																																									

Број:	01-81-42/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	29.07.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	 основу	 члана	 22.	 Закона	 о	
заштити	 и	 спасавању	 у	 ванредним	
ситуаци јама 	 ( „Службени 	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	121/12	и	46/17),	
члана	43.	Закона	о	заштити	становништва	
од	заразних	болести	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 90/17,	 42/20	 и	
98/20),	члана	59.	и	82.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	и	 36/19),	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 у	
области	 заштите	 и	 спасавања	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 1/15)	 и	
члана	66.	и	87.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 а	 у	 вези	 са	
Закључком	 о	 спровођењу	 мјера	 за	
реаговање	 на	 појаву	 болести	 изазване	
новим	 вирусом	 корона	 (COVID-19)	 у	
Републици	 Српској,	 број:	 95-2/21/21	 од	
16 .08 .2021 . 	 године , 	 на 	 при једлог	
Општинског 	 штаба 	 за 	 ванвредне	
ситуације,	Начелник	општине	д	о	н	о	с	и

Н	А	Р	Е	Д	Б	У

1.	У	циљу	провођења	ванредних	мјера	
за	 спречавање	 и	 сузбијање	 заразних	
болести,	 те	 заштите	 и	 спасавања	
становништва:

Од	 16.08.2021.	 до 	 30.08.2021.	
године,	забрањују	се:

-	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	120	лица,

-		сва	приватна	окупљања	која	се	не	
одржавају	 на	 јавном	 мјесту	 у	
групама	већим	од	70	лица.

2.		Од	16.08.2021.	до	30.08.2021.	године	
ограничава	 се	 радно	 вријеме	 у	
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доношења,	а	иста	ће	бити	објављена	у	
„Службеном	гласнику	општине	Мрко-
њић	Град“.											

9.	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 наредбе	
престаје	 да	 важи	 наредба	 начелника	
општине 	 бро ј : 	 01 -81 -42/21 	 од	
29.07.2021.	године.																																									

Број:	01-81-44/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	16.08.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.
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