
Број:	4/21,	25.06.2021.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

на	други	уо�ичајни	начин.
5.	 Из�ори	са	чланове	Савјета	мјесних	

заједница	 одржаће	 се	 дана	 26.	
09 .2021. 	 године	 (нед јеља) , 	 у	
периоду	од	09,00	до	15,00	часова	у	
сљедећим	Мјесним	заједницама:

На	 основу	 члана	 58.	 Из�орног	
закона	 Репу�лике	 Српске	 („Служ�ени	
гласник	 Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 34/02,	
35/03,	24/04,	19/05,	24/12,	109/12,45/18	
и	 18/20),	 члана	 116.	 Закона	 о	 локалној	
с амоуправи 	 ( „Служ�ени 	 гл а сник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој	 97/16),	 тачкe	 3.	
Упутства	 о	 организовању	 и	 спровођењу	
из�ора 	 за 	 чланове 	 Савјета 	 мјесне	
заједнице	(„Служ�ени	гласник	Репу�лике	
Српске“,	�рој:	122/12	и	31/13)	и	члана	128.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	је	на	5.	сједници,	одржаној	
дана	25.06.2021.	године,	донијела	

О		Д		Л		У		К		У

о	расписивању	из�ора	за	члановe	
Савјета	мјесних	заједница

1.	 Скупштина	 општине	 расписује	
из�оре	 за	 из�ор	 Савјета	 мјесних	
заједница	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Средства	за	провођење	из�ора	�иће	
о�ез�ијеђена	 у	 Буџету	 општине	
Мркоњић	Град	за	2021.	годину.

3.	 Органи	 за	 провођење	 из�ора	 су	
Општинска	 из�орна	 комисија	 и	
�ирачки	од�ори.

4.	 Скупштина	Општине	 	о�авјештава	
грађане	о	датуму	и	времену	одржа-
вања	из�ора	за	чланове	Савјета	на	
огласној	та�ли	Општинске	управе	и	
мјесне	заједнице,	интернет	страни-
ци	јединице	локалне	самоуправе	и	
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уписани	 у	 Централни	 �ирачки	
списак,	 који	 на	 дан	 расписивања	 из�ора	
имају	 пре�ивалиште	 на	 подручју	 Мјесне	
заједнице.

6.	Чланови	Савјета	�ирају	 се	непо-
средним	 тајним	 гласањем	 на	 З�ору	
грађана,	 на	 основу	 општег	 и	 једнаког	
из�орног	права,	путем	гласачких	листића.

7.	Чланове	 	 Савјета	 �ирају	 �ирачи	

 

РБ	 НАЗИВ	МЈЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	
БРОЈ	ЧЛАНОВА	
САВЈЕТА	КОЈИ	СЕ	

БИРА	

ПОТРЕБАН	БРОЈ	
ПРИСУТНИХ	
ГРАЂАНА	

1.	 БАЉВИНЕ				(бр.бирача	392)	 5	 БМ	 Баљвине	 	 	 	 	 	 	 	 20	

2.	 БЈЕЛАЈЦЕ				(		„		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1099)	 7	
БМ	 Бјелајце	 	 	 	 	 	 	 	 	 30	
БМ	 Бјелајце	 А	 	 	 	 	 20										
БМ	Дабрац	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20	

3.	 БАРАЋИ								(					„											384)	 5	 БМ	Бараћи	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

4.	 ГЕРЗОВО							(				„												354)	 5	 БМ	Герзово	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

5.	 ГУСТОВАРА	(			„				 						 			571)	
5	 БМ	 Густовара	 	 	 	 	 	 20	

БМ	Котор	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

6.	 ПОДГОРЈА				(		„														168)	
5	 БМ	 Подгорија	 	 	 	 	 	 20	

БМ	 Јас.	 Потоци	 	 	 	 20	

7.	 МАГАЉДОЛ	(		„														140)	 5	 БМ	Магаљдол	 	 	 	 	 	 	 20	

8.	 МЕДНА										(				„												324)	 5	 БМ	Медна	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

9.	 ГОРЊА	ПЕЦКА	(		„				 		 			266)	
5	 БМ	Пецка	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

БМ	Уб.	Брдо	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

10.	 Г.	ШЕХОВЦИ	(		„		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	695)	
5	 БМ	Шеховци	 	 	 	 	 	 	 	20	

БМ	Тријебово	 	 	 	 	 	 	20	
БМ	Сурјан	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

11.	 СТУПАРИ								(		„											275)	 5	 БМ	Ступари	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

12.	 ПОДРАШНИЦА	(	 	 	„	 	 	 	 	 	 	842)	 5	 БМ	 Подрашница	 	 50	

13.	 ПОДБРДО											(			„							868)	 5	 БМ	Подбрдо	 	 	 	 	 	 	 	 	 50	

14.	 МАЈДАН													(			„				 			650)	
5	 БМ	Мајдан	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

БМ	Оћуне	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

15.	 ГОРЊИ			ГРАЦИ	(		„			 	 			928)	
5	 БМ	Г	Граци	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	30	

БМ	Д	Граци	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20	

16.		 ОРАХОВЉАНИ		(	 	 	 „	 	 	 	 	 	378)	 5	 БМ	 Ораховљани	 	 	 20	

17.	
ЦЕНТАР	 МРКОЊИЋ	 ГРАД		
																														(	 	 	 „	 	 	 	 1575)	

7	 БМ	СШЦ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	50	

18.	 БРКИЋА		БАШТА(	„		 	 	 	1544)	 7	 БМ	ОШ	ПК	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	50	

19.	 КАМЕНИЦА						 	(			„		 		 	1791)	
7	 БМ	 СШЦ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50	

БМ	Брдо	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	30	

20.	 НОВО		 	НАСЕЉЕ	(	„	 	 	 	 	1230)	 7	 БМ	 Ф.	 Вијака	 	 	 	 	 	 	 	 50	

21.	 ЗБОРИШТЕ									(		„						1104)	 7	 БМ	 ОШ	 ИГК	 	 	 	 	 	 	 	 	 50	

22.	 ПОДОРУГЛА					 	(		„		 			 	1352)	
7	 БМ	 СШЦ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50	

БМ	 Копљевићи	 	 	 	 	 20	



25.06.2021. Број	4	Страна	3

Статута	 општине	Мркоњић	Град	 („Служ-
бени	гласник	општине	Мркоњић	Град“,	бр.	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град,	на	приједлог	Одјељења	за	просторно	
планирање	и	комуналне	послове	општине	
Мркоњић	Град,	 	на	5.	 сједници	одржаној	
дана	25.06.2021.	године,	донијела		је

О		Д		Л		У		К		У
о	усвајању	Измјене	дијела	Регулационо-
урбанистичког		плана,	начину	и	условима	
изградње	и	уређења	у	насељеном	мјесту	

Мркоњић	Град

I
Усваја	се	Измјена	дијела	Регулационо-

урбанистичког	 	 плана,	 начину	 и	 условима	
изградње	 и	 уређења	 у	 насељеном	 мјесту		
Мркоњић	Град	(	у	даљем	тексту:	План).

II
Елаборат	 Плана	 састоји	 се 	 од	

текстуалног	и	графичког	дијела.

Текстуални	дио	Плана	садржи:

А.			УВОДНИ	ДИО	
Б.	 СТАЊЕ	 ОРГАНИЗАЦИЈЕ,	 УРЕЂЕЊА	 И	

КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА
В.	 ПОТРЕБЕ,	 МОГУЋНОСТИ	 И	 ЦИЉЕВИ	

О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е , 	 У Р Е Ђ Е Њ А 	 И		
КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА

Г . 	 ПЛАН	 ОРГАНИЗАЦИЈЕ,	 УРЕЂЕЊА	 И	
КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА

Д.		ОДРЕДБЕ	И	СМЈЕРНИЦЕ	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	
ПЛАНА

Е.			ТРОШКОВИ	УРЕЂЕЊА	ЗЕМЉИШТА

Графички 	 дио 	 Плана 	 садржи	
сљедеће	карте:

1.						ГЕОДЕТСКА	ПОДЛОГА
1.a.	 ПОСТОЈЕЋА	 НАМЈЕНА	 ПОВРШИНА	 ПО	

ЗОНАМА	 	 																													Р=	1:1000
1.б.	ВАЛОРИЗАЦИЈА	ПОСТОЈЕЋЕГ	СТАЊА	–	

намјена	и	спратност	 														Р=	1:1000
1.в.	ВАЛОРИЗАЦИЈА	ПОСТОЈЕЋЕГ	СТАЊА	–	

бонитет	 	 																													Р=	1:1000
1.г.	 	МРЕЖА	ПОСТОЈЕЋЕ	ИНФРАСТРУКТУРЕ			

Р=	1:1000
1.д.	 ПОСТОЈЕЋА	 ВЛАСНИЧКА	 СТРУКТУРА		

Р=	1:1000
2.а.	ИЗВОД	ИЗ	 ПРОСТОРНОГ	ПЛАНА	ОПШ-

ТИНЕ	 МРКОЊИЋ	 ГРАД	 2016	 –	 2036.	
ГОДИНЕ	 –	 намјена	 простора	 –	 план					
.........................................................Р=	1:25	000

8.	Мандат	иза�раних	чланова	Савје-
та	траје	4	године.

9.	 Општинска	 из�орна	 комисија	
донијеће	 одлуку	 о	 локацијама	 �ирачких	
мјеста,	 висини	 накнаде	 за	 рад	 �ирачких	
од�ора	и	друга	потре�на	акта	у	складу	са	
Упутством	о	организовању	и	спровођењу	
из�ора 	 за 	 чланове 	 Савјета 	 мјесне	
заједнице.

1 0 . 	 Скупштина 	 о пштине 	 ћ е	
поднијети	 захтјев	 Централној	 из�орној	
комисији 	 Босне 	 и 	 Херцеговине	 за	
до�ијање	извода	из	Централног	�ирачког	
списка.

11 . 	 Из�ори	 за	 чланове	 Савјета	
проводе	се	у	складу	са	одред�ама	Из�ор-
ног	закона	Репу�лике	Српске	(„Служ�ени	
гласник	 Репу�лике	 Српске“,	 �рој:34/02,	
35/03,	24/04,	19/05,	24/12,	109/12,	45/18	
и	 18/20),	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
� р о ј : 	 9 7 / 1 6 	 и 	 3 6 / 1 9 ) , 	 З а к о н а 	 о	
равноправности	 полова	 БиХ	 („Служ�ени	
гласник	 	 БиХ“,	 �рој:	 32/10-	 пречишћени	
текст), 	 Упутства	 о	 организовању	 и	
спровођењу	 из�ора	 за	 чланове	 Савјета	
мјесне	 заједнице	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој:	122/12	и	31/13),	
и	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	�рој:	10/17).

12 . 	 На	 сва 	 питања 	 ко ја 	 нису	
регулисана	 Упутством	 о	 организовању	и	
спровођењу	 из�ора	 за	 чланове	 Савјета	
мјесне	 заједнице	 примјењују	 се	 одред�е	
Из�орног	 закона	 Босне	 и	 Херцеговине,	
Из�орног	 закона	 Репу�лике	 Српске	 и	
подзаконских	 аката	 Централне	 из�орне	
комиси ј е 	 Босне 	 и 	 Херцеговине 	 и	
Репу�личке	из�орне	комисије.

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

Број:	02-	022-	118/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	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.	



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	приједлог	Одјељења	за	
просторно	 планирање	 и	 комуналне	
послове	 општине	 Мркоњић	 Град,	 на	 5.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	
године	донијела	је

О		Д		Л		У		К		У
о	усвајању	Измјене	дијела	Регулационог	

плана	подручја	„	Подоругла“		
у	Мркоњић	Граду

I
Усваја	се	Измјена		дијела	Регулационог	

плана	подручја	„	Подоругла“		у	Мркоњић	Граду	
(	у	даљем	тексту:	План).

II
Елаборат	 Плана	 састоји	 се 	 од	

текстуалног	и	графичког	дијела.

Текстуални	дио	Плана	садржи:

А.			УВОДНИ	ДИО	
Б.	 СТАЊЕ	 ОРГАНИЗАЦИЈЕ,	 УРЕЂЕЊА	 И	

КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА
В.	 ПОТРЕБЕ,	 МОГУЋНОСТИ	 И	 ЦИЉЕВИ	

О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е , 	 У Р Е Ђ Е Њ А 	 И	
КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА

Г . 	 ПЛАН	 ОРГАНИЗАЦИЈЕ,	 УРЕЂЕЊА	 И	
КОРИШЋЕЊА	ПРОСТОРА

Д.		ОДРЕДБЕ	И	СМЈЕРНИЦЕ	ЗА	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,	 спрат-
ност,	бонитет	и	план	рушења	објеката			
............................................................Р=	1:1000

2.	 	 ИЗВОД	 ИЗ	 ВАЖЕЋЕГ	 РЕГУЛАЦИОНОГ	
ПЛАНА	 	 																													Р=	1:1000	

3. 	 	 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА	 КАРТА		
Р=	1:1000

3.а.	 	КАРТА	ОЦЈЕНЕ	СТАЊА	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	
И	КОРИШТЕЊА	ПРОСТОРА						Р=	1:1000

2.б. 	 ИЗВОД	 ИЗ	 РЕГУЛАЦИОНО-УРБАН-
ИСТИЧКОГ	ПЛАНА	МРКОЊИЋ	ГРАД	 	 	

3. 	 	 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА	 КАРТА		
Р=	1:1000

4. 	 	 ПЛАН	 ПРОСТОРНЕ	 ОРГАНИЗАЦИЈЕ		
Р=	1:1000

4.а.	ПЛАН	УРЕЂЕЊА	ЗЕЛЕНИХ	ПОВРШИНА		
Р=	1:1000

5.	 	 ПЛАН	 САОБРАЋАЈА	 И	 НИВЕЛАЦИЈЕ		
Р=	1:1000

6 . 	 П Л А Н 	 И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е 	 -	
ХИДРОТЕХНИКА	 														Р=	1:1000

7 . 	 П Л А Н 	 И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е 	 -	
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА	 И	 ТЕЛЕКО-
МУНИКАЦИЈЕ	 																													Р=	1:1000

8.	 	 ПЛАН	 ИНФРАСТРУКТУРЕ	 –СИНТЕЗНА	
КАРТА	 	 																													Р=	1:1000

9 . 	 ПЛАН 	 Г РАЂЕВИНСКИХ 	 И 	 Р Е Г У -
ЛАЦИОНИХ	ЛИНИЈА																						Р=	1:1000

10.		ПЛАН	ПАРЦЕЛАЦИЈЕ	 														Р=	1:1000

III
Елаборат	Плана,	 израђен	 је	 у	 „УРБИС	

ЦЕНТАР	“	д.о.о.	Бањалука,	у	јуну	2021.године,	и	
чини	саставни	дио	ове	Одлуке.

Елаборат	 из	 претходног	 става	 овог	
члана	налази	се	у	прилогу	ове	Одлуке.

IV
Елаборат	Плана	 је	документ	простор-

ног	 уређења	 на	 основу	 којег	 се	 разрађују	 и	
дефинишу	услови		за	пројектовање	и	грађење	
објеката,	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	 кому-
налне	послове	општине	Мркоњић	Град.

VII
Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	

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

Број:	02-	022-	119/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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О	Д	Л	У	К	У	
о	одобравању	материјално-финансијских	

средстава	за	рад	патронажног	тима
	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	Јован	Рашковић“	

Мркоњић	Град	

																																																														
I

Овом	Одлуком	 се	 одобравају	матери-
јално-финансијска	средства	ЈЗУ	Дом	здравља	
„Др	 Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	 Град,	 и	 то	
уступањем	 на 	 коришћење	 путничког	
моторног	возила	и	мјесечној	уплати	новчаних	
средстава,	у	сврху	подршке	рада	патронажног	
тима	 на	 пружању	 бесплатних	 здравствених	
услуга	 грађанима	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	 Град	 који	 су	 усљед	 болести,	
старости	 или	 инвалидности	 везани	 за	 своје	
куће	 и	 нису	 у	 могућности	 да	 остварују	
здравствену	заштиту	доласком	у	Дом	здравља	
Мркоњић	Град.			

II
Општина	 Мркоњић	 Град	 уступа,	 без	

накнаде,	на	коришћење	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	
Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	 Град	 путничко	
моторно	 возило	 марке	 „CHEVROLET“	 тип	
„KALOS“,	 регистарски	 број	 579-Т-620,	 година	
производње	2005.,	на	период	од	01.07.2021.	до	
31.12.2021.	 године,	 за	 потребе	 рада	 патрон-
ажног	тима.

Истовремено,	Општина	Мркоњић	Град	
одобрава	 мјесечну	 исплату	 новчаних	
средстава	 од	 01.07.	 до	 31.12.2021.	 године,	 у	
износу	 од	 1.500,00	КМ	 ЈЗУ	Дом	 здравља	 „Др	
Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	 Град	 за	 потребе	
рада	 медицинског	 особља	 у	 патронажном	
тиму.

III
Овлашћује	 се	 Начелник	 општине	

Мркоњић	Град	да,	у	складу	са	овом	Одлуком,	
закључи	 уговор	 о	 уступању	 на	 коришћење	
предметног	 путничког	 моторног	 возила	 и	
плаћању	 одобрених	 новчаних	 средстава,	 са	
ЈЗУ	 Дом	 здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	
Мркоњић	 Град	 којим	 ће	 се	 детаљније	
регулисати	 међусобна	 права	 и	 обавезе	
уговорних	страна.
Такође, 	 даје	 се	 овлашћење	 Начелнику	
општине	да,	у	случају	оправданих	потреба	за	
продужење	 рада	 патронажног	 тима,	 под	
истим	 условима	 може	 продужити	 важност	
наведеног	уговора	и	у	наредној	2022.	години,	
о	 чему	 ће	 обавјестити	 Скупштину	 општине	
Мркоњић	Град.
																																																																

4.	 	 ПЛАН	 ПРОСТОРНЕ	 ОРГАНИЗАЦИЈЕ	 СА	
У Р ЕЂЕЊЕМ 	 З ЕЛЕНИХ 	 ПОВРШИНА								
.............................................................									Р=	1:1000
5.	 	 ПЛАН	 САОБРАЋАЈА	 И	 НИВЕЛАЦИЈЕ		

Р=	1:1000
6. 	 	 ПЛАН	 ИНФРАСТРУКТУРЕ	 -	 ХИДРО-

ТЕХНИКА		 																													Р=	1:1000
7.	 	 ПЛАН	 ИНФРАСТРУКТУРЕ	 -	 ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГЕТИКА	 И	 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ		
Р=	1:1000

8.	 	 СИНТЕЗНИ	 ПЛАН	 ИНФРАСТРУКТУРЕ		
Р=	1:1000

9.		ПЛАН	ГРАЂЕВИНСКИХ	И	РЕГУЛАЦИОНИХ	
ЛИНИЈА																																															Р=	1:1000

10.				ПЛАН	ПАРЦЕЛАЦИЈЕ																Р=	1:1000

III
Елаборат	 Плана,	 израђен	 је	 у	 „АЦС	

СТУДИО“	д.о.о.	Бањалука,	у	јуну	2021.године,	и	
чини	саставни	дио	ове	Одлуке.

Елаборат	 из	 претходног	 става	 овог	
члана	налази	се	у	прилогу	ове	Одлуке	.

IV
Елаборат	Плана	 	је	документ	простор-

ног	 уређења	 на	 основу	 којег	 се	 разрађују	 и	
дефинишу	услови		за	пројектовање	и	грађење	
објеката,	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	објављивања	у	“Службеном	гласнику	
општине	Мркоњић	Град”.

Број:	02-	022-	120/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,		
доноси
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Плана	(80.000,00	KM)	утрошиће	се	на	сљедећи	
начин:

-	 техничко 	 опремање	 ватрогасне	
јединице								

- опремање	цивилне	заштите	 	 	
- друге	активности	у	складу	са	чланом	

85.	Закона	о	заштити	од	пожара

Члан	4.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Овај	План	ступа	на	снагу	наредног	дана	
од	дана	објављивања	у	 	„Службеном	гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	126/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

Начелника	и	Општинске	управе
	општине	Мркоњић	Град	

за	2020.	годину

1.	 Усваја	 се	 Годишњи	 извјештај	 о	 раду	
Начелника	 и	 Општинске	 управе	
општине	 Мркоњић	 Град	 за 	 2020.	
годину.

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

Број:	02-	022-	122/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Извјештаја	о	реализацији	
Стратегије	пронаталитетне	политике

	општине	Мркоњић	Град	
за	2020.	годину

IV
	 За	 извршење	 ове	 Одлуке	 задужује	 се	
Од јељење 	 за 	 привреду 	 и 	 финанси је ,	
Општинске	управе	општине	Мркоњић	Град.

V
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 а	 биће	 објављена	 у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	121/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	 основу	 члана	 85.	 Закона	 о	
заштити	 од	 пожара	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 94/19)	 и	 члана	
36.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој:	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	 Град	 на	 5.	 сједници	 одржанај	
дана	25.06.2021.	године,		донијела	је

ПЛАН
утрошка	средстава	од	таксе	

за	посе�не	мјере	заштите	од	пожара	за	
2021.	годину

Члан		1.
										Овим	Планом	утврђују	се	извори,	висина	
и	 начин	 утрошка	 средстава	 остварених	 од	
накнаде	 за	 реализацију	 посе�них	 мјера	
заштите	од	пожара.

Члан		2.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	од	накнаде	 за	реализацију	
посе�них	мјера	заштите	од	пожара	уплаћују	се	
на	рачуне	јавних	прихода	Репу�лике	Српске	за	
опште	 уплате. 	 Распоред	 прикупљених	
средстава	врши	Министарство	финансија	на	
начин	 да	 40%	 прикупљених	 средстава	 се	
распоређује	 на	 посе�ан	 рачун	 Репу�личке	
управе	 цивилне	 заштите,	 а	 60%	 на	 рачун	
�уџета	општине	Мркоњић	Град.	
	 	 	 	 	 	 	 	 У	 �уџету	 општине	 у	 2021.	 години	
планирана	 су	 средства	 за	 финансирање	
посебних	мјера	заштите	од	пожара,	у	износу	
од	80.000,00КМ.	

Члан		3.
У	 складу	 са	 потребама	 Ватрогасног	

друштва	 Мркоњић	 Град,	 јединице	 цивилне	
заштите	и	буџетом	општине	Мркоњић	Град	за	
2021.	годину,	планираће	се	средства	у	складу	
са	 чланом	 85.	 Закона	 о	 заштити	 од	 пожара	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:94/19),	а	средства	из	члана	2.	став	2.	овог		
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њић	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-	124/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

области	шумарства	и	примарне	
прераде	дрвета	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град	у	2020.	години

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 стању	 у	
области	 шумарства	 и	 примарне	
прераде	 дрвета	 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-	125/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.									

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

остваривању	права	
у	области	борачко-инвалидске	

заштите	за	2020.	годину

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 оства-
ривању	 права	 у	 области	 борачко-
инвалидске	заштите	за	2020.	годину.

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 реализацији	
Стратегије	 пронаталитетне	 политике	
општине	 Мркоњић	 Град	 за 	 2020.	
годину.

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

Број:	02-	022-	127/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

реализацији	Програма	капиталних	
инвестиција	за	2020.	годину

1.	Прихвата	се	Информација	о	реализацији	
Програма	 капиталних	 инвестиција	 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-	123/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.	 										
	

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

пословању	привреде	
на	подручју	општине	Мркоњић	Град

	у	2020.	години

1.	Прихвата	се	Информација	о	пословању	
привреде	 на	 подручју	 општине	 Мрко-	
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гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	131/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

Комуналног	предузећа	„Парк“	а.д.	
Мркоњић	Град	за	2020.	годину

1.	Усваја	се	Извјештај	о	раду	Комуналног	
предузећа	„Парк“	а.д.	Мркоњић	Град	за	
2020.	годину.

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

Број:	02-	022-	132/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

активностима	ЈУ	КСЦ	„Петар	Кочић“	
Мркоњић	Град	за	2020.	годину

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 и	 актив-
ностима	ЈУ	КСЦ	„Петар	Кочић“	Мркоњић	
Град	за	2020.	годину.

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

	 	
Број:	02-	022-	133/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.										

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

	
Број:	02-	022-	128/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

активностима	удружења	грађана
на	подручју	општине	Мркоњић	Град	

у	2020.	години

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 активн-
остима	 удружења	 грађана	 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-	129/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

за	социјални	рад	Мркоњић	Град
	у	2020.	години

1.	Усваја	се	Извјештај	о	раду	ЈУ	Центар	за	
социјални	 рад	 Мркоњић	 Град	 у	 2020.	
години.

2.	Овај	закључак	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 о�јављивања	 у	 „Служ�еном	
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На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

здравственом	осигурању	
становништва	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град	за	2020.	годину

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 здравс-
твеном	 осигурању	 становништва	 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-	130/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

Општинске	организације	Црвени	крст	
Мркоњић	Град	за	2020.	годину

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 раду	
Општинске	организације	Црвени	крст		
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-	135/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

ЈУ	„Народна	�и�лиотека“	Мркоњић	
Град	за	2020.	годину

1.	Усваја	се	Извјештај	о	раду	 ЈУ	 „Народна	
�и�лиотека“	 Мркоњић	 Град	 за	 2020.	
годину.

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

Број:	02-	022-	134/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.	

											
На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	

самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	Извјештају	о	раду	Удружења	

спортских	ри�оловаца	Мркоњић	Град
	за	2020.	годину

1.	 	Не	усваја	се	Извјештај	о	раду	Удружења	
спортских	 ри�оловаца	 Мркоњић	 Град	
за	2020.	годину,	јер	је	исти	непотпун	и	
не	 даје	 довољно	 података	 о	 раду	
наведеног	Удружења.

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

Број:	02-	022-	136/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.	
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На	основу	члана	39.	став	(2)	тачка	21)	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	 и	
36/19),	 члана	 50.	 Закона	 о	 службеницима	 и	
намјештеницима	 у	 органима	 јединице	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број	 97/16)	 и	 члана	 53.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године	
донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	секретара	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

1.		Милена	Малешевић,	дипломирани	правник	
из	Мркоњић	Града,	именује	се	за	секретара	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	 Град,	 на	
вријеме	 трајања	 мандата	 сазива	 Скупшт-
ине	 општине	 Мркоњић	 Град,	 који	 ју	 је	
именовао.

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

Број:	02-	022-	139/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.	

На	основу	члана	155.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град,	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је	

	 									
Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е

о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
предсједника	и	чланова	Одбора	за	
жалбе	општине	Мркоњић	Град

I	 	 Разрјешавају	 се	 вршиоци	 дужности	 пред-
сједник	и	чланови	Одбора	за	жалбе	општине	
Мркоњић	Град	и	то:

1.	 Мира	 Подрашчанин,	 дипломирани	 прав-
ник,	предсједник,

2.	 Славко	 Милашиновић,	 дипломирани	
правник,	члан,	и	

3.			Боро	Мандић,	дипломирани	правник,	члан.

II	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(„Службени	
гласник	општине	Мркоњић	Град“,	број	10/17),	
Скупштина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 5.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.06.2021.	 године,	
донијела	је

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

активностима	ловачког	удружења	
„Лисина“	Мркоњић	Град	

за	2020.	годину

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 активн-
остима	 ловачког	 удружења	 „Лисина“	
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-	137/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.	 											

На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	број:	97/16	и	36/19),	члана	50.	Закона	
о	 службеницима	 и	 намјештеницима	 у	
органима	 јединице	 локалне	 самоуправе	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
97/16)	и	члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	
Град	(„Службени	гласник	општине	Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	5.	сједници	одржаној	дана	
25.06.2021.	године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
секретара	Скупштине	општине	

Мркоњић	Град

1.		Милена	Малешевић,	дипломирани	правник	
из	Мркоњић	Града,	разрјешава	се	дужности	
вршиоца	 дужности	 секретара	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	138/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.
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Мркоњић	 Граду	 (	 у	 даљем	 тексту	 :План).	
Границе	 простора	 који	 је	 обухваћен	Планом	
прецизније	 су	 одређене	 у	 текстуалном	 и	
графичком	дијелу	Плана.

II
Елаборат	Плана	 састоји	 се	 од	 тексту-

алног	и	графичког	дијела	Плана.
Текстуални	дио	Плана	садржи:

А.		Уводни	дио-подаци	о	планирању
Б.		Стање	организације,уређења	и	коришћења	

простора
В.	 Потребе,	 могућности	 и	 циљеви	 органи-

зације,	уређења	и	коришћења	простора
Г.	 	План	организације,	уређење	и	коришћење	

простора
Д.		Одредбе	и	смјернице	за	спровођење	плана
Е.		Трошкове	уређења	земљишта

Графички	дио	Плана	садржи	следеће	карте:

1.		Геодетска	подлога																																					1:1000
2.	Извод	из	основног	Регулационог	плана	план	
просторне	организације	 	са	уређењем	зеле-
них	површина	„Кула	Рудићи”																	1:1000

3.		Инжињерско-геолошка	карта															1:1000
4.		План	просторне	организације														1:1000
5.		План	саобраћаја	и	нивелација															1:1000
6.	 План	 хидротехничке	 инфраструктуре																																																																							

1:1000
7.	 План	 електроенергетске	 инфраструктуре																																																																	

1:1000
8.	План	грађевинских	и	регулационих	линија																																																														

1:1000
9.		План	парцелације																																						1:1000

III
Елаборат	 Плана,	 израђен	 у 	 „АЦС	

Студио”	 д.о.о	 ул.	 Милана	 Карановића	 45,	 78	
000	Бања	Лука,	у	мјесецу	мају	2021.	године,	у	
прилогу	је	и	саставни	је	дио	ове	Одлуке.

IV
Нацрт	плана	се	излаже	на	јавни	увид	у	

трајању	од	30	дана	у	периоду	од	07.06.2021.	до	
07.07.2021.	 године,	 у	 просторијама	 носиоца	
припреме	Одјељењу	за	просторно	планирање	
и	 комуналне	 послове	 и	 носиоца	 израде	
плана„АЦС	 Студио”	 	 д .о .о . 	 ул. 	 Милана	
Карановића	45,	78000	Бања	Лука.

V
О	 провођењу	 ове	 одлуке	 стараће	 се	

орган	из	тачке	IV.

дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	140/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	155.	став	(1)	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	
члана	36.	став	(2)	тачка	24)	Статута	општине	
Мркоњић	Град	(„Службени	гласник	општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	
општине	 Мркоњић	 Град,	 на	 5.	 сједници,	
одржаној	дана	25.06.2021.	године,	донијела	је

	 								
	Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е

о	именовању	предсједника	и	чланова	
Одбора	за	жалбе	општине	Мркоњић	Град

I		Именују	се	предсједник	и	чланови	Одбора	за	
жалбе	општине	Мркоњић	Град,	на	мандатни	
период	од	четири	године,	како	слиједи:

1.	 Ранко	 Шопин,	 дипломирани	 правник,	
предсједник,

2.	Мира	Подрашчанин,	дипломирани	правник,	
члан,	и	

3.	 Славко	 Милашиновић,	 дипломирани	
правник,	члан.

II	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	141/21.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.06.2021.	године											Стевица	Еремија,с.р.

На	основу	члана	47.	Закона	о	уређењу	
простора	и	грађењу	 („Службени	гласник	РС”,	
бр.	40/13,	106/15,	3/16	и	84/19)	и	члана	66.	и	
87 . 	 Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град”,бр.	 10/17),	 Начелник	 општине,	 на	
приједлог	Одјељења	за	просторно	планирање	
и	комуналне	послове	општине	Мркоњић	Град,	
дана	28.05.2021.	године,	донио	је:

О	Д	Л	У	К	У	
о	утврђивању	Нацрта	Одлуке	о	измјени	
Регулационог	плана		Пословне	зоне	

„Кула-Рудићи”										
																														

I
Утврђује	 се	 	 Нацрт	 измјене	 Регула-

ционог	плана	пословне	зоне	„Кула-Рудићи”	у	
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·� � 	Носилац	Вукове	дипломе	–	основне	
школе																																							200,00	КМ

· I,	 II	или	 III	мјесто	на	републичком	
такмичењу	 (основне 	 школе)																		
.......................................................200,00	КМ

· I,	 II	 или	 III	мјесто	на	регионалном	
такмичењу	 (основне 	 школе)																		
.......................................................100,00	КМ

Ако	 у	 школи	 није	 проглашен	
ученик	 генерације,	 једнократну	 новчану	
накнаду	 у	 износу	 од	 150,00	 КМ	 може	
до�ити	 одличан	 ученик	 којег	 предложи	
школа.

III
На	 основу	 достављених	 података	

од	 стране	 основних	 и	 средњих	 школа,	
начелник	општине	ће	донијети	закључак	
о	 исплати	 средстава,	 а	 Одјељење	 за	
привреду	и	финансије	ће	вршити	исплату	
на	основу	закључка	и	приложеног	списка	
које	доставља	Одјељење	за	општу	управу	
и	друштвене	дјелатности.
	

IV
	 Исплата	 средстава	 вршиће	 се	 из	
буџета	 општине,	 потрошачка	 јединица	–	
00670130	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене 	 д јелатности, 	 416100	 –	
позиција	 текуће	 помоћи	 ученицима,	
студентима	–	талентовани.

V
Ова	Одлука	ступа	на	снагу	наредног	

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

Број:	01-610-2/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	08.06.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			

VI
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	 по	 објављивању	 у 	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град”.

Број:	06-363-4/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	28.05.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			

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

О	Д	Л	У	К	У
о	начину	и	поступку	одобравања	
исплате	новчаних	средстава	за	
талентоване	ученике	основних	и	

средњих	школа	за	школску	
2020/2021.	годину

I
Овом	Одлуком	регулише	се	начин	и	

поступак	исплате	новчаних	 средстава	 за	
ученике	 генерације,	 носиоце	 Вукове	
дипломе	у	основним	и	средњим	школама	
на	подручју	општине	Мркоњић	Град,	као	и	
ученике	основних	и	средњих	школа	који	
су	 заузели	прво,	друго	и	треће	мјесто	на	
репу�личким	 и	 регионалним	 такми-
чењима.

II
	 Ученици	који	имају	пребивалиште	
на	подручју	општине	Мркоњић	Град	имају	
право	на	једнократну	новчану	накнаду	и	
то:

· Ученик	генерације	-	средње	школе																																																																		
450,00	КМ

· Носилац	Вукове	дипломе	–	средње	
школе																																							300,00	КМ

· I,	 II	или	 III	мјесто	на	републичком	
такмичењу 	 ( средње 	 школе )								
.......................................................250,00	КМ

· I,	 II	 или	 III	мјесто	на	регионалном	
такмичењу 	 ( средње 	 школе )																			
.......................................................200,00	КМ

· Ученик	генерације	–	основне	школе																																						
250,00	КМ

Страна	12,	број	4 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	давању	сагласности	за	
увећање	броја	дјеце

1.		Даје	се	сагласност	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град	
за	увећање	броја	дјеце	у	васпитним	
групама	 за	 20%	 за	 радну	 2021/22	
годину.	

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

	
Број:	01-60-8/21.																							НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	08.06.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(''Службени	гласник	
Републике	Српске'',	број:	97/16	и	36/19),	
члана	 72. 	 Закона	 о 	 предшколском	
васпитању	 и	 образовању	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“	број:	79/15	и	
63/20)	 и	 члана	 66.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“	 број:	 10/17)		
Начелник	општине	Мркоњић	Град,	д	о	н	о	с	
и	

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

колективног	годишњег	одмора

1.	Даје	се	сагласност	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	 Ђукановић“	 Мркоњић	
Град	 за	 колективно	 коришћење	
годишњег	одмора	и	то:

- За	централно	одјељење	 ЈУ	Дјечији	
вртић	 ''Миља	 Ђукановић''	 Мрко-
њић	Град	у	периоду	од	26.07.2021.	
године	до	06.08.2021.	године.

- За	 подручно	 одјељење	 у	 Подра-
шници	 у	 периоду	 од	 01.07.2021.	
године	до	30.07.2021.	године.

- За	подручно	одјељење	у	Бјелајцу	у	
периоду	 од	 06.07.2021.	 године	 до	
06.08.2021.	године.

2.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 �иће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 гласнику	 општине	

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

П	Р	А	В	И	Л	Н	И	К
о	измјени	Правилника	о	поступку	

додјеле	средстава	из	Буџета	општине	
Мркоњић	Град	за	подршку	пројектима	

мјесних	заједница

Члан	1.	
У	 Правилнику	 о	 поступку	 додјеле	

средстава	 из	 Буџета	 општине	 Мркоњић	
Град	 за	 подршку	 пројектима	 мјесних	
заједница	 („Служ�ени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град“,	�рој:	4/18	и	1/20),	у	члану	
1.	став	(1)	мијења	се	и	гласи:	

„	(1)	Овим	Правилником	утврђује	се	
поступак	додјеле	средстава	планираних	у	
Буџету	општине	Мркоњић	Град,	за	подрш-
ку	пројектима	мјесних	заједница.“.

Члан	2.	
У	осталом	дијелу	текст	Правилника	

остаје	непромијењен.

Члан	3.	
Овај	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	

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

Број:	01-016-7/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.06.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.			

На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(''Службени	гласник	Републике	
Српске'',	број:	97/16	и	36/19),	члана	43.	став	
12.	 Закона	 о	 предшколском	 васпитању	 и	
образовању	(„Службени	гласник	Републике	
Српске“	 број:	 79/15	 и	 63/20)	 и	 члана	 66.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	 број:	 10/17)	 	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град,	д	о	н	о	с	и	
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Град''.

Број:	01-016-11/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	08.06.2021.	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	29.03.2021.	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	
потрошачке	јединице:

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

-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	Одјељење	за	општу	управу	и	дру-
штвене	 дјелатности,	 на	 позицију	
415200	 –	 Текући	 грант	 вјерским	
организацијама.................3.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
закључком	 број	 01-532-70/21	 од	
29.03.2021.	године.

4.	 За	реализацију	овог	рјешења	заду-
жује	 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:	01-400-5/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	29.03.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

Мркоњић	Град“.

Број:	01-60-9/21.																							НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	08.06.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

										На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 (''Службени	 гласник	 Репуб-
лике	 Српске'',	 број:	 97/16	 и	 члана	 66.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(''Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град'',	број	10/17,	а	у	вези	са	Правилником	
о	 поступку	 додјеле	 средстава	 из	 Буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 подршку	
п р о ј е к т и м а 	 м ј е с н и х 	 з а ј е д н и ц а	
(''Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град	број:	4/18	и	1/20,	Начелник	општине	
Мркоњић	Град,	д	о	н	о	с	и

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е	
о	именовању	Комисије	за	избор	
пројеката	мјесних	заједница

I
	 Именује	 се	 	 Комисија	 за	 избор	
пројеката	мјесних	заједница,	 у	 сљедећем	
саставу:

1.	 Сњежана	Ћусо,	предсједник,
2.	 Слободан	Рајковић,	члан,
3.	 Недељко	Антић,	члан,
4.	 Владо	Солдат,	члан	и	
5.	 Владо	Тешановић,	члан.

II
	 Задатак	 комисије	 из	 тачке	 I	 овог	
рјешења	је	да	изврши	оцјену	пријављених	
пројеката	 према	 утврђеним	 критерију-
мима	 и	 предложи	 Начелнику	 општине	
доношење	одлуке	о	одобравању	средстава	
за	подршку	пројектима	мјесних	заједница.

III
	 Ступањем	 на	 снагу	 овог	 рјешења,	
престаје	 да	 важи	 рјешење	 начелника	
општине	Мркоњић	Град	број:	01-016-4/20	
од	11.03.2020.	године.

IV
	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 исто	 ће	 бити	 објављено	 у	
''Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
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(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/19),	дана	01.06.2021.	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	 потро-
шачке	јединице:

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

-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене 	 д ј е л атно сти , 	 н а	
позицију	 415200	 –	 Текућ	 грант	
вјерским	организацијама......................

						....................................................3.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
закључком	 број	 01-532-87/21	 од	
29.03.2021.	године.
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:	01-400-9/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.06.2021.	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	01.06.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

	 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	01.06.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.	 Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од		2.000,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	 се	 са	пот-
рошачке	јединице:

-	 	 	Са	потрошачке	јединице		99999999	
–	Трезор	 општине	Мркоњић	 Град,	
позиција 	 372200	 – 	 Буџетска	
резерва..................................2.000,00КМ	

-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене 	 д ј елатности , 	 н а	
позицију	 415200	 –	 Текућ	 грант	
вјерским	организацијама.....................

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

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
закључком	 број	 01-532-176/21	 од	
21.05.2021.	године.

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:	01-400-8/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.06.2021.	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	

25.06.2021. Број	4	Страна	15



-			Са	потрошачке	јединице		99999999	–	
Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
позици ја 	 372200 	 – 	 Буџетска	
резерва....................................5.657,04КМ	

-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
–	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
д руштвене 	 д ј е л а тно с ти , 	 н а	
позицију	 416100	 –	 Текућ	 помоћи	
појединцима........................5.657,04КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
закључком	 број 	 01-052-6/21	 од	
25.01.2021.	године.

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:	01-400-11/21.																НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.06.2021.	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	01.06.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	2.000,00КМ.

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	 потро-
шачке	јединице:

-			Са	потрошачке	јединице		99999999	–	
Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
позици ја 	 372200 	 – 	 Буџетска	
резерва.....................................2.000,00КМ	

-	 	На	потрошачку	јединицу	-	00670130	

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	1.500,00КМ.

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	 потро-
шачке	јединице:

-			Са	потрошачке	јединице		99999999	–	
Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
позици ј а 	 372200 	 – 	 Б уџетска	
резерва.....................................1.500,00КМ	

-			На	потрошачку	јединицу	-	00670130	
– 	 Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	дјелатности,	на	позицију	
415200	 –	 Текућ	 грант	 вјерским	
организацијама...................1.500,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
закључком	 број	 01-532-93/21	 од	
29.03.2021.	године.

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:	01-400-10/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.06.2021.	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	01.06.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.		Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	5.657,04КМ.

2.	 	Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	 потро-
шачке	јединице:	
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закључком	 број	 01-532-201/21	 од	
01.06.2021.	године.

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:	01-400-13/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.06.2021.	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	15.06.2021.	године	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.	Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	11.700,00КМ.

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	 рјешења	 извршиће	 се	 са	 потро-
шачке	јединице:

-	 	Са	потрошачке	јединице		99999999	–	
Трезор	 општине	 Мркоњић	 Град,	
п о зици ј а 	 372200 	 – 	 Б уџет ска	
резерва...................................11.700,00КМ	

-		На	потрошачку	јединицу	-	00670130	–	
Од јељење 	 за 	 општу 	 управу 	 и	
друштвене	дјелатности,	на	позицију	
4 1 5 2 0 0 	 – 	 К а п и т а л н и	
грант........................................11.700,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
закључком	 број	 01-532-94/21	 од	
0 8 . 0 6 . 2 0 2 1 . 	 г о д и н е , 	 С р п с к о ј	
православној	 црквеној	 општини	
Бјелајце.

– 	 Од ј ељење 	 за 	 општу 	 управу 	 и	
друштвене	дјелатности,	на	позицију	
415200 	 –	 Текућ	 грант	 вјерским	
организацијама...................2.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
закључком	 број	 01-532-103/21	 од	
26.03.2021.	године.

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:	01-400-12/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	01.06.2021.	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	02.06.2021.	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	 потро-
шачке	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	
друштвене	дјелатности,	на	позицију	
4 1 5 2 0 0 	 – 	 С р е д с т в а 	 з а	
спорт.........................................3.000,00КМ

3.	 Релокација	 се	 врши	 у	 складу	 за	
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други	 породични	 скупови	 сличне	
природе),
-	 	организација	и	извођење	музике	

уживо	 у	 затвореном	 дијелу	
угоститељског	објекта.

2.			Од	20.05.2021.	до	07.06.2021.	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	21.05.2021.	године	дозвољава	се	
организација	 и	 извођење	 музике	
уживо	угоститељским	објектима	за	
смјештај,	исхрану	и	пиће	у	простору	
за 	 услуживање	 на	 отвореном	
(љетна	башта,	тераса,	врт),	као	и	на	
отвореном	простору.

4.		Од	21.05.2021.	до	07.06.2021.	године,	
а	 изузетно	 од	 тачке	 1.	 алинеја	 1)	
овог	 закључка	 	 дозвољавају	 се	
такмичарске	активности	спортских	
организација 	 и 	 спортиста 	 уз	
присуство	публике.

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

6 . 	 О б а в е з у ј е 	 с е 	 О д ј е љ ењ е 	 з а	
ин сп е кци ј с к е 	 п о с л о в е 	 д а 	 у	
провођењу	ове	наредбе	обезбиједе	
п оштов ање 	 и с т е 	 од 	 с т р ан е	
напријед	наведених	субјеката.

7.		Налаже	се	контролним	органима	из	
т ач ке 	 6 . 	 о в е 	 н а р едб е 	 д а 	 с е	
непоштовање	ових	мјера	кажњава	
у	 складу	 са	 Законом	 о	 заштити	

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:	01-400-14/21.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	15.06.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.	

										На	основу	члана	22.	Закона	о	заштити	
и	 спасавању	 у	 ванредним	 ситуацијама	
(„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	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 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:	 86-1/21	 од	
19 .05 .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	 зара-
зних 	 болести , 	 те 	 заштите 	 и	
спасавања	становништва:

Од	 20.05.2021.	 до	 07.06.2021.	
године,	забрањују	се:

-	 сва	 јавна	 окупљања	 у	 групама	
већим	од	100	лица,

-		сва	приватна	окупљања	у	групама	
већим 	 од 	 50 	 лица 	 ( свадбе ,	
крштења,	рођендани,	прославе	и	
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-	 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,

-	 	организација	и	извођење	музике	
уживо	 у	 затвореном	 дијелу	
угоститељског	објекта.

2.	 Од	 07.06.2021.	 до	 21.06.2021.	
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	21.05.2021.	године	дозвољава	
се	 организација	 и	 извођење	
музике	 уживо	 угоститељским	
објектима	за	смјештај,	исхрану	и	
пиће	 у	 простору	 за	 услуживање	
на	 отвореном	 (љетна	 башта,	
тераса,	врт),	као	и	на	отвореном	
простору.

4.		Од	07.06.2021.	године,	а	изузетно	
од	 тачке	 1. 	 алинеја	 1)	 овог	
закључка,	 уз	 пуну	 одговорност	
о р г а н и з а т о р а 	 з а 	 с т р о г о	
спровођење	 прописаних	 епиде-
миолошких	 мјера,	 дозвољавају	
се:

-	 такмичарске	 активности	 спорт-
ских	организација	и	спортиста	уз	
присуство	публике,

-	 организација	 културних	 мани-
фестаци ја 	 и 	 фестивала 	 на	
отвореном.

5.	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	
обављање	дјелатности,	односно	
а к т и в н о с т и , 	 д у ж н и 	 с у	
организовати	 рад	 уз	 строго	
поштовање	мјера	прописаних	од	

становништва	 од	 заразних	 боле-
сти.

8. Ова	наредба	 ступа	на	 снагу	даном	
д о н ош ења , 	 а 	 и с т а 	 ћ е 	 б и т и	
објављена	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.											

9. Ступањем	 на	 снагу	 ове	 наредбе	
престаје	 да	 важи	 наредба	 наче-
лника	 општине	 број:	 01-81-30/21	
од	10.05.2021.	године,	изузев	тачке	
3.	чије	важење	престаје	21.05.2021.	
године.																																																																																											

Број:	01-81-31/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	20.05.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

										На	основу	члана	22.	Закона	о	заштити	
и	 спасавању	 у	 ванредним	 ситуацијама	
(„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	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 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:	 87-1/21	 од	
31 .05 .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	 07.06.2021.	 до	 21.06.2021.	
године,	забрањују	се:
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21 .06 .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	 21.06.2021.	 до 	 01.07.2021.	
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	21.06.2021.	до	01.07.2021.	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	21.06.2021.	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	
епидемиолошких	 мјера,	 дозвоља-
вају	се:

-	 такмичарске	 активности	 спортс-
ких	организација	и	спортиста	уз	
присуство	публике,

-	 организација	 културних	 мани-
фестаци ј а 	 и 	 фестивала 	 на	
отвореном.

4.	 Субјекти	 којима	 је	 дозвољено	
обављање	 дјелатности,	 односно	
активности,	 дужни	 су	 органи-
зовати	 рад	 уз	 строго	 поштовање	

стране	 ЈЗУ	 „Институт	 за	 јавно	
здравство	Републике	Српске“.

6 . 	 Обавезу је 	 се 	 Од јељење	 за	
инспекцијске	 послове	 да	 у	
п р о в о ђ ењу 	 о в е 	 н а р е д б е	
обезбиједе	 поштовање	 исте	 од	
стране	 напријед	 наведених	
субјеката.

7.		Налаже	се	контролним	органима	
из	 тачке	 6.	 ове	 наредбе	 да	 се	
н епоштовање 	 о вих 	 м ј е р а	
кажњава	у	 складу	 са	Законом	о	
заштити	 становништва	 од	
заразних	болести.

8.	 Ова	 наредба	 ступа	 на	 снагу	
07.06.2021.	 године,	 а	 иста	 ће	
бити	 објављена	 у	 „Службеном	
гласнику	 општине	 Мркоњић	
Град“.											

9.	Ступањем	 на	 снагу	 ове	 наредбе	
преста ј е 	 да 	 важи 	 наредба	
начелника	општине	број:	01-81-
31/21	од	20.05.2021.	године.				

Број:	01-81-33/21.																			НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	04.06.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.

										На	основу	члана	22.	Закона	о	заштити	
и	 спасавању	 у	 ванредним	 ситуацијама	
(„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	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 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:	 89-1/21	 од	
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мјера	 прописаних	 од	 стране	 ЈЗУ	
„Институт	 за	 јавно	 здравство	
Републике	Српске“.

5.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 инспе-
кцијске	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	 непо-
штовање	 ових	 мјера	 кажњава	 у	
складу	 са	 Законом	 о	 заштити	
становништва	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:	01-81-33/21	од	
04.06.2021.	године.																																									

Број:	01-81-36/21.																				НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	21.06.2021.	године										Драган	Вођевић,	с.р.
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