
Број:	7/19,	26.07.2019.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 усвајању	
Стратегије	 развоја	 општине	 Мркоњић	
Град	за	период	2014-2024.	година,	број	02-
022-148/13	 од	 30.12.2013.	 године	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	11/13).

Број:	02-	022-	125/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(	„Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
бро ј 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град	на	 27.	 сједници	 одржаној	
дана	26.07.2019.	године		д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	новчаних	средстава	за	

набавку	ортопедског	помагала	протезе	
за	Мајсторовић	Илу

I
Овом	Одлуком	се	одобравају	новч-

ана	средства	из	буџета	општине	Мркоњић	
Град,	са	буџетске	резерве	–	реалокацијом	
на	 потрошачку	 јединицу	 00670130	
Одјељење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	 –	 позиција	 416100	 –	 текуће	
дознаке	грађанима	из	буџета	–	здравство,	
Мајсторовић	Или	из	Мркоњић	Града,	у	
износу	од	1.170,00	КМ.

II
Средства	 из	 тачке	 I.	 ове	 Одлуке	

одобравају	 се	 у	 сврху	 учешћа	 у	 трошк-

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	15.	и	
36.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“, 	 број	 10/17), 	 Меморандума	 о	
разумијевању	између	Развојног	програма	
Уједињених	 народа	 (UNDP)	 и	 општине	
Мркоњић	 Град	 од	 21.04.2017.године	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град,	на	27.	
сједници	 одржаној	 дана	 26.07.	 2019.	
године,	д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	усвајању	ревидиране	Стратегије	
развоја	општине	Мркоњић	Град	
за	период	2014	-2024.	година

Члан	1.
	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 усваја	 ревидирану	 Стратегију	 раз-
воја	 општине	 Мркоњић	 Град	 за	 период	
2014.	–	2024.	година.

Члан	2.
	 Саставни	 дио	 ове	 Одлуке	 је	 изра-
ђена	 ревидирана	 Стратегија	 развоја	
општине	Мркоњић	Град	за	период	2014.	–	
2024.	година.

Члан	3.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	а	биће	објављена	у	„Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Члан	4.
	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке,	
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На	основу	члана	39.	став	2.	тачка	5.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (	 „Служ-
бени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
97/16),	члана	36.	став	2.	тачка	5.	и	члана	
122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	27.	сједници,	одржаној	
дана	26.07.2019.	године,		д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

Стратегије	развоја	општине	Мркоњић	
Град	2014-2024.	у	2018.	години

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 остварењу	
годишњег	 плана	 имплементације	
Стратеги је 	 разво ја 	 општине	
Мркоњић	 Град	 2014-2024.	 у	 2018.	
години.

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

Број:	02-	022-	124/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	став	2.	тачка	9.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (	 „Служ-
бени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
97/16),	члана	36.	став	2.	тачка	9.	и	члана	
122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	27.	сједници,	одржаној	
дана	26.07.2019.	године,		д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

остваривању	права	у	области	борачко	
–инвалидске	заштите	у	2018.	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	оства-
ривању	права	у	области	борачко	–	
инвалидске 	 заштите 	 у 	 2018 .	
години.

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

овима	за	набавку	ортопедског	помагала	–	
великог	 лежишта	 и	 комотног	 лежишта	
десне	наткољене	протезе.

Одобрена	средства	исплатиће	се	на	
жиро	 рачун	 „НОВА	 ОРТОПЕДИЈА“	 Д.О.О.	
Бања	Лука,	 улица	Моравска	број	68,	број	
562-099-81090629-48,	 а	 по	 предрачуну	
број	6/19	од	дана	06.06.2019.	године.

III
	 За	 извршење	 ове	Одлуке	 задужује	
се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	 финансије,	
Општинске	 управе	 општине	 Мркоњић	
Град.

IV
Ова	Одлука	ступа	на	снагу	наредног	

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

Број:	02-	022-	126/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	 члана	 39.	 став	 2.	 тачка	
28.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	97/16),	члана	36.	 став	2.	тачка	32.	и	
члана	 122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	
Град	 (	 „Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	
општине	Мркоњић	Град	на	27.	 сједници,	
одржаној	дана	26.07.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	
л	а		је

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

раду	начелника	и	Општинске	управе	
за	2018.	годину

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 раду	 нач-
елника 	 и 	 Општинске 	 управе	
Мркоњић	Град	за	2018.	годину.

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

Број:	02-	022-	123/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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јавне	безбједности	у	периоду	I	–VI	
2019.	године	на	подручју	општине	
Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	129/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	став	2.	тачка	
29.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	97/16),	члана	36.	 став	2.	тачка	29.	и	
члана	 122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	
Град	 (	 „Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	
општине	Мркоњић	Град	на	27.	 сједници,	
одржаној 	 дана	 26.07.2019. 	 године,	
д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

саобраћаја	на	подручју	општине
Мркоњић	Град	за	2018.	годину

1.	 Усваја	се	Извјештај	о	безбједности	
саобраћаја	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	Град	за	2018.	годину.

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

Број:	02-	022-	130/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

беном	гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	127/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	став	2.	тачка	9.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (	 „Служ-
бени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
97/16),	члана	36.	став	2.	тачка	9.	и	члана	
122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	27.	сједници,	одржаној	
дана	26.07.2019.	године,		д	о	н	и	ј	е	л	а		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	2018.	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	стању	у	
области	 шумарства	 и	 примарне	
прераде	дрвета	на	подручју	општ-
ине	Мркоњић	Град	у	2018.	години.

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

Број:	02-	022-	128/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 став	 2.	 тачка	
29.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	97/16),	члана	36.	 став	2.	тачка	29.	и	
члана	 122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	
Град	 (	 „Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	
општине	Мркоњић	Град	на	27.	 сједници,	
одржаној 	 дана	 26.07.2019. 	 године,		
д	о	н	и	ј	е	л	а		је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К	
о	прихватању	Информације	о	стању	
јавне	безбједности	у	периоду	I	–VI	
2019.	године	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град

1.	 Прихвата	 се	Информација	о	 стању	



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

Број:	02-	022-	132/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,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	 2019.	 годину	
број:	 02-022-152/18(„Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“	број:	9/18)	дана	
08.07.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

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

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

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

- 	 На 	 потрошачку 	 ј единицу 	 -	
00670130	 –	 Одјељење	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности,	
на	 позицију	 416100	 –	 Текућe	
помоћи	појединцима............................

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

1. Средства	ће	бити	утрошена	у	сврху	
учешћа	у	трошковима	лијечења	за	
Ђурић	Бобана.

1. За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

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

Број:	01-400-21/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	08.07.2019.	године													Дивна	Аничић,с.р.				
	

На	основу	члана	39.	став	2.	тачка	9.	
З акона 	 о 	 локално ј 	 с амоуправи 	 (	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16),	 члана	 36.	 став	 2.	 тачка	 9.	 и	
члана	 122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	
Град	 (	 „Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	
општине	Мркоњић	Град	на	27.	 сједници,	
одржаној 	 дана	 26.07.2019. 	 године,	
д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

материјалном	стању	Удружења
пензионера	општине	Мркоњић	Град	

за	2018.	годину

1.	 Прихвата	се	Информација	о	раду	и	
материјалном	 стању	 Удружења	
пензионера	 општине	 Мркоњић	
Град	за	2018.	годину.

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

Број:	02-	022-	131/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.07.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	став	2.	тачка	9.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (	 „Служ-
бени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
97/16),	члана	36.	став	2.	тачка	9.	и	члана	
122.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	27.	сједници,	одржаној	
дана	26.07.2019.	године,		д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

здравственој	заштити	животиња	на	
подручјуопштине	Мркоњић	Град	

у	2018.	години

1.	 Прихвата	се	Информација	о	здрав-
ственој	 заштити	 животиња	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	у	
2018.	години.

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	осмог	
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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	 2019.	 годину	
број:	 02-022-152/18(„Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“	број:	9/18)	дана	
16.07.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	 се	 реалокација	 средстава	 	 у	
износу	од	2.500,00КМ.

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

-	 0815021	 –Гимназија	 Мркоњић	
Град,	позиција	511300	–	Издаци	за	
на�авку	постројења	и	опреме..........

					...............................................2.500,00	КМ

- 	 	 На	 потрошачку	 јединицу	 -	
0815021	 –	 Гимназија	 Мркоњић	
Град, 	 на	 позицију	 412700 	 –	
Расходи	за	стручне	услуге.................

						..............................................2.500,00	КМ

1. Средства	 ће	 бити	 утрошена	 у	
складу	са	захтјевом.

2. За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

3. Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 �ит	 ће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 	 	 	 	 гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-24/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	16.07.2019.	године													Дивна	Аничић,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	
з а 	 2 0 1 9 . 	 г о д и н у 	 б р о ј : 	 0 2 - 0 2 2 -
152/18(„Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић 	 Град “ 	 бро ј : 	 9 /18 ) 	 дана	
10.07.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

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

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

- 	 99999999	 - 	 Трезор	 општине	
Мркоњић	Град,	позиција	372200	-	
Буџетска	резерва.......15.000,00	КМ

- 	 На 	 потрошачку 	 ј единицу 	 -	
00670130	 –	 Одјељење	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности,	
на	 позицију	 415200	 –	 Остали	
текући	грантови	у	земљи..................

					.............................................15.000,00	КМ

						1.		Средства	ће	бити	утрошена	за	текуће	
потребе	 ове	 здравствене	 установе	
(набавку	 лијекова,	 санитетског	 и	
потрошног	материјала).

2 . 	 За	 реализацију 	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

3.	 Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 �ит	 ће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 	 	 	 	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-22/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	10.07.2019.	године													Дивна	Аничић,с.р.				
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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	 2019.	 годину	
број:	 02-022-152/18(„Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“	број:	9/18)	дана	
16.07.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	 се	 реалокација	 средстава		
у	износу	од	700,00КМ.

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

-	 	00670170	–Одјељење	за	изградњу	
града	 и	 управљање	 имовином	
511100	 –	 Издаци	 за	 изградњу	 и	
при�ављање	зграда	и	о�јеката.........

						....................................................700,00	КМ

- 	 На 	 п отрошачку 	 ј е диницу 	 -	
00670170	–	Одјељење	за	изградњу	
града	 и	 управљање	 имовином	
513100	 –	 Издаци	 за	 прибављање	
земљишта	.............................700,00	КМ

1. Релокација	се	врши	пошто	планом	
буџета	 за	 2019.	 годину	 позиција	
513100	није	планирана.

2. За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

3. Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 �ит	 ће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 	 	 	 	 гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-26/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	16.07.2019.	године													Дивна	Аничић,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	 2019.	 годину	
број:	 02-022-152/18(„Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град“	број:	9/18)	дана	
16.07.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	35.000,00КМ.

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

-	 	00670170	–Одјељење	за	изградњу	
града	 и	 управљање	 имовином	
511100	 –	 Издаци	 за	 изградњу	 и	
при�ављање	зграда	и	о�јеката........

					.............................................35.000,00	КМ

- 	 На 	 потрошачку 	 ј единицу 	 -	
00670170	–	Одјељење	за	изградњу	
града	 и	 управљање	 имовином	
412500	 –	 Одржавање	 о�јеката	
друмског	сао�раћаја..............................

					.............................................35.000,00	КМ

1.	Релокација	се	врши	пошто	је	планом	
буџета	за	2019.	годину	подцијењена	
позиција	412500.

2 .За 	 реализацију 	 овог 	 Р јешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

3.	 Ово	 рјешење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 �ит	 ће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-25/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	16.07.2019.	године													Дивна	Аничић,с.р.				
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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	
з а 	 2 0 1 9 . 	 г о д и н у 	 б р о ј : 	 0 2 - 0 2 2 -
152/18(„Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић 	 Град “ 	 бро ј : 	 9 /18 ) 	 дана	
17.07.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

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

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

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

- 	 На 	 потрошачку 	 ј единицу 	 -	
00670130	 –	 Одјељење	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности,	
на	 позицију	 415200	 –	 Текући	
г р а н т 	 в ј е р с к и м 	 о р г а н и -
зацијама............................2.000,00	КМ

1. Средства	 ће	 бити	 утрошена	 за	
текуће	 послове	 и 	 пројекте 	 у	
Бочачкој	парохији.

2. За	 реализацију	 овог	 Рјешења	
задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	
финансије.

3. Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 �ит	 ће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 	 	 	 	 гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-27/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	17.07.2019.	године													Дивна	Аничић,с.р.				

26.07.2019. Број	7	Страна	7



С	А	Д	Р	Ж	А	Ј

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ

1.	 Одлука	 о	 усвајању	 ревидиране	 Стратегије	 развоја	 општине	Мркоњић	 Град	 за	
период	2014-2024.	година;..................................................................................................................01

2.	 Одлука	 о	 одобравању	 новчаних	 средстава	 за	 набавку	 ортопедског	 помагала	 –	
протезе	за	Мајсторовић	Илу;..............................................................................................................01

3.	 Закључак	о	усвајању	годишњег	Извјештаја	о	раду	начелника	и	Општинске	управе	
за	2018.	годину.;.........................................................................................................................................02

4.	 Закључак	о	усвајању	Извјештаја	о	остварењу	годишњег	плана	имплементације	
Стратегије	развоја	општине	Мркоњић	Град	2014-2024.	у	2018.	години;....................02

5.	 Закључак	о	прихватању	Информације	о	остваривању	права	у	области	борачко-
инвалидске	заштите	у	2018.	години;.............................................................................................02

6.	 Закључак	о	прихватању	Информације	о	стању	у	области	шумарства	и	примарне	
прераде	дрвета	на	подручју	општине	Мркоњић	Град	у	2018.	години;.........................03

7.	 Закључак	о	прихватању	Информације	о	стању	јавне	безбједности	у	периоду	I	–	VI	
2019.	године	на	подручју	општине	Мркоњић	Град;................................................................03

8.	 Закључак	о	усвајању	Извјештаја	о	безбједности	саобраћаја	на	подручју	општине	
Мркоњић	Град	за	2018.	годину;.........................................................................................................03

9.	 Закључак	о	прихватању	Информације	о	раду	и	материјалном	стању	Удружења	
пензионера	општине	Мркоњић	Град	за	2018.	годину;.........................................................04

10.	Закључак	 о	 прихватању	 Информације	 о	 здравственој	 заштити	 животиња	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	у	2018.	години;..................................................................04

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ

1.	 	Рјешење	о	одо�рењу	реалокације	средстава,	�рој	01-400-21/19;..................................04
2.	 	Рјешење	о	одо�рењу	реалокације	средстава,	�рој	01-400-22/19;..................................05
3.	 	Рјешење	о	одо�рењу	реалокације	средстава,	�рој	01-400-24/19;..................................05
4.	 	Рјешење	о	одо�рењу	реалокације	средстава,	�рој	01-400-25/19;..................................06
5.	 	Рјешење	о	одо�рењу	реалокације	средстава,	�рој	01-400-26/19;..................................06
6.	 	Рјешење	о	одо�рењу	реалокације	средстава,	�рој	01-400-27/19;..................................07


