
Број:	7/18,	02.11.2018.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

некретнина	су	остале	безуспјешне,	тако	да	
се	продаја	ових	некретнина,	сходно	члану	
12.	став	3.	Правилника	о	поступку	јавног	
конкурса	 за	 располагање	 непокре-
тностима	 у	 својини	 Републике	 Српске	 и	
јединица	 локалне	 самоуправе	 (''Сл.	
гласник	РС'',	број	20/12),	може	извршити	
непосредном	погодбом.

Члан	3
Скупштина	 општине	 Мркоњић	

Град	продаје	са	1/1	дијела,	а	купац	Терзија	
Де ј ан 	 из 	 Мркоњић 	 Града , , 	 п утем	
непосредне	погодбе	купује	 са	1/1	дијела	
некретнина	у	својини	Општине	Мркоњић	
Град	и	то:

- парцелу	број:	19/61-26,	зв.	„Злокос“,	
површине	6.771	м².	

Купац,	 Дејан	 Терзија	 из	 Мркоњић	
Града,	 купује	 непокретносри	 у	 сврху	
изградње	 пословног 	 објекта 	 ради	
обављања	основне	пословне	дјелатности	
Предузетничке	 радње	 „Занатство-
Терзија“	 с.п.	 Мркоњић	 Град	 (43.91	 –	
подизање	 крувних	 конструкција	 и	
покривање	кровова)

Члан	4.
Купопродајна	 цијена	 непокре-

тности	 -	 	 парцеле	 19/61-26,	 зв.	 „Злокос“	
ливада, 	 површине	 6.771	 м²	 износи	
23.021,40	КМ	(3,40	КМ/	м²).	

Члан	5.
Предаја	 непокретности	 у	 посјед	

		На	основу	члана	22.	и	348.	Закона	о	
стварним	 правима	 (''Службени	 гласник	
Републике	 Српске'',	 број:	 124/08,	 3/09,	
58/09,	95/11	и	60/15),	члана	6.	и	12.	став	3.	
Правилника	о	поступку	јавног	конкурса	за	
располагање	непокретностима	у	својини	
Републике	 Српске	 и	 јединица	 локалне	
с амоуправе 	 ( ' ' Службени 	 гла сник	
Републике	Српске'',	број	20/12)	и	члана	36.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(''Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град'',	број	10/17/),	Скупштина	општине	
Мркоњић	Град,	на	18.	сједници	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је	

О		Д		Л		У		К		У
						о	начину	и	условима	продаје	

непокретности	у	својини	Општине	
Мркоњић	Град	путем	непосредне	

погодбе	Терзија	Дејану	из	
Мркоњић	Града

Члан	1.
Овом	Одлуком	регулишу	се	услови	

и	начин	продаје	непокретности	у	својини	
Општине	Мркоњић	Град	 	и	то:	к.ч.19/61-
26	 (нови	 премјер	 914/5),	 купцу	 Терзија	
Дејану	из	Мркоњић	Града,	Подоругла	��,	
путем	 непосредне	 погодбе , 	 а 	 које	
непокретности	 се	 налазе	 у	 обухвату	
Пословне	зоне	„Подбрдо“	Мркоњић	Град.

Члан	2.	
Утврђује	 се	 да	 прва	 лицитација	

заказана	 дана	 28.11.2014.	 године,	 као	 и	
поновљена	 лицитација	 заказана	 дана	
15.12.2014.	 године,	 за	продају	наведених	
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Уговора	 о	 купопродаји	 неизграђеног	
градског 	 грађевинског 	 земљишта	
н е п о с р е д н ом 	 п о г од б ом , 	 а 	 р а д и	
комплетирања	 грађевинске	 парцеле	
Цвијетић	 (Омиљка)	 Петра	 из	 Мркоњић	
Града	и	то	земљишта:		

-	парцела	бр.	1426/40	зв.“Лука“,	ливада	(2)	
у	 површини	 од	 172м2	 уписана	 у	 лист	
непокретности	бр.1170	к.о.Мркоњић	Град	
2,	као	својина	оОпштине	Мркоњић	Град	са	
1/1	дијела.

Члан	2.
Цвијетић	 (Омиљка) 	 Петар	 из	

Мркоњић	Града	дужан	је	платити	накнаду	
за	продато	земљиште	по	цијени	од	4,00КМ	
по	 1м2, 	 а	 што	 ће	 бити	 регулисано	
Уговором	 склопљеним	 између	 Општине	
Мркоњић	 Град	 и	 Цвијетић	 (Омиљка)	
Петра	из	Мркоњић	Града.

Члан	3.
Овлашћује	 се	 Начелник	 општине	

Мркоњић	 Град	 да , 	 у	 име	 Општине	
Мркоњић	Град,	закључи	Уговор	из	тачке	1.	
са 	 Цвијетић 	 (Омиљка ) 	 Петром	 из	
Мркоњић	Града.

Члан	4.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	

д о н ош ењ а , 	 а 	 б и ћ е 	 о б ј а в љ е н а 	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	116/18.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	348.	став	3.	тачка	д.	
Закона	 о	 стварним	 правима	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	124/08,	
58/09.	 и	 95/11.)	 и	 члана	 36.	 Статута	
Општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17), 	 у 	 предмету	 комплетирања	
грађевинске	парцеле	по	захтјеву	Маглић	
Јове	Млађена	и	Маглић	ж.	Млађена	Досте,	
из	Мркоњић	Града,	ул.	Милана	Топлице	бб,	
Скуштина	општине	Мркоњић	Град,	на	18.	

купцу	извршиће	се	у	року	од	8	(осам)	дана	
од	дана	уплате	купопродајне	цијене	о	чему	
ће	надлежни	орган	сачинити	записник	о	
увођењу	у	посјед	купца,	као	инвеститора.

Члан	6.
Трошкове	 у	 вези	 ове	 одлуке,	

нотарску	накнаду,	таксе,	као	и	трошкове	
уписа	 власништва	 и	 укњижбе	 у	 јавним	
регистрема	непокретности	сноси	купац.

Члан	7.
Овлашћује	 се	 начелник	 општине	

Мркоњић	 Град,	 Дивна	 Аничић	 да	 са	
купцем,	 Терзија	 Дејаном	 из	 Мркоњић	
Града	 коме	 се	 врши	 продаја	 путем	
непосредне	 погодбе,	 ради	 изградње	
пословног	 објеката,	 у	 име	 општине	
Мркоњић	Град,	закључи	уговор	у	којем	ће	
бити	 дефинисана	 права	 и	 обавезе	
уговорних	страна.

Члан	8.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

дана	од	дана	објављивања	у	 ''Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град''.

Број:	02-	022-	115/18.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	348.	став	3,	тачка	
д)	Закона	о	стварним	правима	(„Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	124/08,	
58/09,	95/11	и	50/15)	и	члана	36.	Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	у	предмету	рјешавања	захтјева	за	
комплетирање	грађевинске	парцеле,	који	
је	 поднио	 Цвијетић	 (Омиљка)	 Петар	 из	
Мркоњић	 Града,	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници	 одржаној	
02.11.2018.	године,	д	о	н	о	с	и	

О	Д	Л	У	К	У
о	давању	сагласности	на	закључивање	
Уговора	о	купопродаји	неизграђеног	
градског	грађевинског	земљишта	
непосредном	погодбом	између	

Цвијетић	(Омиљка)	Петра	из	Мркоњић	
Града	и	Општине	Мркоњић	Град

Члан	1.
Даје	се	сагласност	на	закључивање	



02.11.2018. Број	7	Страна	3

доношења,	а	биће	објављена	у	„Службеном	
гласнику	 општине	 Мркоњић	 Град“.

Број:	02-	022-	117/18.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град,	 	на	18.	сједници	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	д	о	н	о	с	и

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	новчаних	средстава	у	

сврху	учешћа		у	трошковима	лијечења	
–	Милутина	Илића	из	Мркоњић	Града

I
									Овом	Одлуком	се	одобравају	новчана	
средства	 из	 буџета	 општине	 Мркоњић	
Град,	са	позиције	-	Остале	текуће	дознаке	
грађанима	из	буџета	-	здравство,	у	износу	
од	5.000,00	КМ,	Драгани	Илић	из	Мркоњић	
Града,	а	на	приједлог	Начелника	општине	
Мркоњић	 Град,	 о	 одобравању	 новчаних	
средстава.

II
	 	 	 	 	 	 	 	 Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	
од о � р а в а ј у 	 с е 	 у 	 с в р х у 	 у ч ешћ а 	 у	
трошковима	 лијечења	 малољетног	
Милутина	Илића,	сина	Драгане	Илић.
	 	 	 	 	 	 	 	Одо�рена	средства	исплатиће	се	на	
рачун	 �рој:	 161300008032711,	 отворен	
код	 Рајфајзен	 �анке	 а.д.,	 Филијала	 Бања	
Лука,	Експозитура	Мркоњић	Град.

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

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

Број:	02-	022-	118/18.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

сједници	 одржаној	 02.11.2018.	 године,	
д	о	н	о	с	и

О	Д	Л	У	К	У
о	давању	сагласности	за	закључивање	

Уговора	о	продаји	непосредном	
погодбом	неизграђеног	грађевинског	

земљишта	у	својини	Општине	
Мркоњић	Град,	са	Маглић	Млађеном,	
син	Јове	и	Маглић	Достом		ж.	Млађена.

Члан	1.

 Даје	се	сагласност	за	закључивање	
Уговора	о	продаји	непосредном	погодбом	
неизграђеног	 грађевинског	 земљишта	 у	
својини	 Општине	 Мркоњић	 Град,	 са	
Маглић	 Млађеном,	 син	 Јове,	 и	 Маглић	
Достом	 ж.Млађена,	 из	 Мркоњић	 Града,	
ул.Милана	 Топлице	 бб,	 означеног	 као	
парцела	бр.828/2,	градилиште	површине	
од 	 69 	 м2 , 	 и 	 парцеле 	 број 	 829/10 ,	
зв.“Просјек“	њива	5.класе	површине	од	69	
м2,	уписане	у	л.н.587,	к.о.Мркоњић	Град	1,	
на	Општину	Мркоњић	Град	са	1/1	дијела,	
уз	накнаду	по	тржишној	цијени	и	то	10,00	
КМ /м2 	 а 	 у 	 с в рх у 	 комплетирања	
грађевинске	парцеле.

Члан	2.
 Уговором	 из	 тачке	 1.ове	 Одлуке	
регулисаће	 се	 сви	 међусобни	 односи	
између	 Општине	 Мркоњић	 са	 једне	
стране,	 и	 Маглић	 Млађена,	 син	 Јове,	 и	
Маглић	 Досте	 ж.	Млађена,	 из	 Мркоњић	
Града,	 ул.Топлице	 Милана	 бб,	 са	 друге	
стране.
 Све	 трошкове	 који	 настану	 по	
основу	продаје	некретнина	непосредном	
погодбом	 из	 члана	 1.ове	 Одлуке	 сноси	
подносилац	захтјева.

Члан	3.
 Овлашћује	 се	 Начелник	 Општине	
Мркоњић	 Град 	 да 	 у 	 име 	 Општине	
Мркоњић	 Град	 закључи	 уговор	 из	 члана	
1.ове	 Одлуке	 са	 Маглић	 Млађеном,	 син	
Јове,	 и	 Маглић	 Достом,	 ж.Млађена,	 из	
Мркоњић	Града,	ул.Топлице	Милана	бб.

Члан	4.
 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	



Мркоњић	 Град,	 од	 21.04.2017.године,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	18.	
сједници	 одржаној	 02.11.2018.	 године,	
донијела	је

О	Д	Л	У	К	У
о	покретању	процеса	ревизије	

Стратегије	развоја	општине	Мркоњић	
Град	за	период	2014-2024.	године

Члан	1.
Приступа	 се	 процесу	 ревизије	

Стратегије	 развоја	 општине	 Мркоњић	
Град	 2014-2024. 	 године	 (у 	 оквиру	
п р о ј е к т а 	 I L D P ) , 	 у 	 с к л а д у 	 с а	
стандардизованом	 методологијом	 за	
планирање	 локалног	 развоја	 у	 БиХ	
(МиПРО), 	 који 	 ће 	 се 	 заснивати	 на	
принципима 	 одрживог 	 ра зво ј а 	 и	
социјалне	укључености.
	 	 	 	

Члан	2.
У	 сврху	 ревизије	 интегрисане	

Стратегије	 развоја	 општине,	 Начелник	
општине	 ће	 именовати	 радна	 тијела	 у	
с к л а д у 	 с а 	 с т а н д а р д и з о в а н о м	
методологијом	 за	 планирање	 локалног	
развоја	 кроз	 формирање	 Општинског	
развојног	 тима	 (ОРТ), 	 који	 ће	 као	
оперативно	и	координационо	тијело	�ити	
задужен	 за	 вођење	 партиципативног	
процеса	ревизије	интегрисане	Стратегије	
развоја	општине	Мркоњић	Град.

Члан	3.
Ревидирану	 Стратегију	 развоја	 ће	

усвојити	 Скупштина	 општине	 	 прво	 у	
Нацрту,	 по	 коме	 ће	 се	 организовати	 и	
провести	јавна	расправа,	а	затим	усвојити	
у	Приједлогу	документа.

Члан	4.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

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

Број:	02-	022-	122/18.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	став	(2)	тачка	2)	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Служ�ени	
гласник	Репу�лике	Српске"	�рој:	97/16)	и	
члана	 36.	 став	 (2)	 тачка	 2)	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 (	 „Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град",	 �рој	
10/17),	 	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 на	 18.	 сједници	 одржаној	 дана		
02.11.2018.	године,		донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	давању	сагласности	за	закључивање	
Споразума	о	сарадњи	на	реализацији
Програма	„Мулти	локал-енергетски	
менаџмент	за	јединице	локалне	
самоуправе	у	Репу�лици	Српској“

Члан	1.
Овом	Одлуком	даје	се	сагласност	за	

закључивање	 Споразума	 о	 сарадњи	 на	
реализацији	 Програма	 „Мулти	 локал-
енергетски	 менаџмент	 за	 јединице	
локалне	самоуправе	у	Репу�лици	Српској“	
између 	 општине	 Мркоњић	 Град 	 и	
општина	 Ри�ник,	 Петровац	 и	 Источни	
Дрвар.
														

Члан	2.
Саставни 	 дио 	 ове 	 Одлуке 	 ј е	

Споразум	 о	 сарадњи	 на	 реализацији	
Програма	 „Мулти	 локал-енергетски	
менаџмент 	 з а 	 ј е динице 	 локалне	
самоуправе	у	Репу�лици	Српској“.

Члан	3.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

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

Број:	02-	022-	119/18.																					ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16),	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 oпштине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17)	 и	 Меморандума	 о	
разумијевању	између	Развојног	програма	
Уједињених	 народа	 (UNDP)	 и	 општине	
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�ило 	 ко ј ем 	 нивоу 	 в л а с ти 	 у	
Репу�лици	 Српској,	 у	 периоду	 од	
три	године	прије	дана	о�јављивања	
овог	конкурса,

4.	 да	 не	 служе	 казну	 изречену	 од	
стране	 Међународног	 суда	 за	
�ившу	 Југославију	 и	 да	 нису	 под	
оптужницом	тога	суда,	а	да	се	нису	
повиновали	 налогу	 да	 се	 појаве	
пред	судом,

5.	 да	се	против	њих	не	води	кривични	
поступак,

6.	 да	 нису	 осуђивани	 за	 кривично	
дјело	на	�езусловну	казну	затвора	
преко	шест	мјесеци	или	кривично	
дјело	 које	 их	 чини	неподо�ним	 за	
о�ављање	 послова	 на	 напријед	
наведеној	позицији.

							Посе�ни	услови	су:

1.	 да	имају	завршену	високу	стручну	
спрему:	 доктор	 медицине,	 доктор	
м е д и ц и н е 	 с п е ц и ј а л и с т а ,	
д и п л о м и р а н и 	 п р а в н и к 	 и	
дипломирани	економиста,

2.	 да	 имају	 најмање	 пет	 година	
и с к у с т в а 	 н а 	 р у к о в о д е ћ и м	
пословима.

III
	 Јавни	конкурс	 за	из�ор	директора	
Д ом а 	 з д р а вљ а 	 � и ћ е 	 о � ј а вљ е н 	 у	
„Служ�еном	 гласнику	Репу�лике	 Српске“	
и	у		дневном	листу	„Глас	Српске“.
												Рок	за	подношење	пријава	на	јавни	
конкурс	 је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедњег	
о�јављивања	 конкурса	 у	 једном	 од	
наведених	гласила.

IV
Директора	 Дома	 здравља, 	 на	

основу	 јавног	 конкурса, 	 предлаже	
Комисија	за	из�ор,	а	одлуку	о	именовању	
доноси	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град, 	 уз 	 сагласност	 Министарства	
надлежног	за	послове	здравља.

Комисија	 за	 из�ор	 ће	 спровести	
процедуру	 јавног	 конкурса,	 извршити	
преглед	 приспјелих	 пријава	 на	 конкурс,	
о�авити	интервју	са	кандидатима	који	уђу	
у	 ужи	 из�ор	 и	 сачинити	 ранг	 листу,	 те	

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16),	члана	6,	7.	
и	8.	 Закона	о	министарским	владиним	и	
другим	 именовањима	 Репу�лике	 Српске	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој	 	 41/03),	 члана	18.	 Закона	о	 систему	
јавних	 служби	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој	 68/07,	 109/12	 и	
44/16),	 члана	 73.	 Закона	 о	 здравственој	
заштити	 („Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	
Српске“,	�рој	106/09	и	44/15)	и	члана	36.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град,	на	18.	сједници	одржаној		
дана	02.11.2018.		године,		д	о	н	и	ј	е	л	а			ј	е	

О	Д	Л	У	К	У
о	утврђивању	критеријума	и	

расписивању	јавног	конкурса	за	из�ор	
директора	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	Јован	

Рашковић“	Мркоњић	Град

I
	 Овом	Одлуком	�лиже	се	утврђују	
критеријуми,	 услови	 и	 поступак,	 те	
расписује	 Јавни	 конкурс	 за	 из�ор	 и	
именовање	 директора	 ЈЗУ	 Дом	 здравља	
„Др	 Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	 Град	 (	 у	
даљем	тексту:	Дом	здравља),	који	се	�ира	
на	период	од	четири	године.
	 Под	 критеријумима	 за	 из�ор	
директора	из	претходног	става,	 сматрају	
се	општи	и	посе�ни	услови	утврђени	овом	
Одлуком.

II
	 Кандидати	 за	 функцију	 из	 тачке	 I	
ове	 Одлуке	 морају	 испуњавати	 сљедеће	
услове:

А)	Општи	услови	су:

1.	 да	су	држављани	Репу�лике	Српске,	
односно	Босне	и	Херцеговине;

2.	 да	су	старији	од	18	година,
3.	 да	 нису	 отпуштени	 из	 државне	

служ�е	на	�ило	којем	нивоу	власти	
у	 Босни	 и	 Херцеговини	 (	 �ило	 на	
нивоу	 државе	 или	 ентитета)	 као	
резултат	 дисциплинске	 мјере	 на	
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Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Нацрта	Одлуке	о	

усвајању	Ре�аланса	Буџета	општине	
Мркоњић	Градза	2018.	годину

1.	 Прихвата	 се	 Нацрт	 Одлуке	 о	
усвајању	 Ре�аланса	 Буџета	 општине	
Мркоњић	Град	за	2018.	годину.

2.	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	
даном	 доношења,	 а	 �иће	 о�јављен	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	113/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Нацрта	Одлуке	о	

измјени	Одлуке	о	извршењу	Буџета	
општине	Мркоњић	Град	

за	2018.	годину

1.	 Прихвата	 се	 Нацрт	 Одлуке	 о	
измјени	 Одлуке	 о	 извршењу	 Буџета	
општине	Мркоњић	Град	за	2018.	годину.

2.	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	
даном	 доношења,	 а	 �иће	 о�јављен	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.

Број:	02-	022-	114/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

у т в рд и т и 	 п р и ј е д л о г 	 р ј еш ењ а 	 о	
именовању	директора	Дома	здравља.

V
Стручне	 и	 административно-

техничке	послове	за	потре�е	Комисије	за	
и з�ор 	 о�ављаће 	 Стручна 	 служ�а	
Скупштине	и	начелника	општине.

VI
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

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

Број:	02-	022-	125/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Извјештаја	о	извршењу	
Буџета	општине	Мркоњић	Град

	у	периоду	I-VI	2018.	године

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 извршењу	
Буџета	општине	Мркоњић	Град	у	периоду	
I-VI	2018.	године.

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

Број:	02-	022-	112/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
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Мркоњић	Град	за	2017.	годину.
2.	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	

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

Број:	02-	022-	121/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

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

�ез�једности	сао�раћаја	на	подручју	
	општине	Мркоњић	Град	

за	2017.	годину

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 стању	
�ез�једности	 сао�раћаја	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град	за	2017.	годину.

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

Број:	02-	022-	123/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	стању	
безбједности	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град	за	период	01.01.2018.	–	
30.06.2018.	године

1.	Прихвата	се	Информација	о	стању	
безбједности	 на	 подручју	 општине	

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

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

општинских	инспекцијских	органа
	за	период	I-VI	2018.	године

1. 	 Усваја	 се	 Извјештај 	 о	 раду	
општинских	 инспекцијских	 органа	 за	
период	I-VI	2018.	године:

-		Извјештај	тржишног	инспектора,
-		Извјештај	ветеринарског	инспектора,
-	 Извјештај	 инспектора	 за	 храну	 –	

здравственог	инспектора,
-	Извјештај	урбанистичко-грађевинског	

инспектора,
-		Извјештај	саобраћајног	инспектора.

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

Број:	02-	022-	120/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Годишњег	извјештаја	о	
реализацији	Стратегије	развоја
	општине	Мркоњић	Град	за	2017.	

годину

1.	 Усваја	 се	 Годишњи	 извјештај	 о	
реализацији	Стратегије	развоја	 општине	
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Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	Комисије	за	из�ор	

директора	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	Јован	
Рашковић“	Мркоњић	Град	

I 	 	 У	 састав	 Комисије	 за	 из�ор	
директора	 ЈЗУ	 Дом	 здравља	 „Др	 Јован	
Рашковић“	Мркоњић	Град,	именују	се:

1.	Сло�одан	Рајковић,	предсједник	
Комисије,

2.	Милена	Малешевић,	члан,
3.	Тијана	Рађевић-Дрљача,	члан,
4.	Немања	Кала�а,	члан	и
5.	Саша	Радић,	члан.

II	 	Задатак	Комисије	из	тачке	I	овог	
Рјешења	је	да	изврши	преглед	приспјелих	
пријава	 на	 Јавни	 конкурс,	 утврди	 који	
кандидати	 испуњавају	 опште	 и	 посе�не	
услове	 за	 из�ор,	 о�ави	 интервју	 са	
кандидатима , 	 те 	 предложи	 листу	
кандидата	 за	 из�ор	 на	 упражњену	
позицију.

III	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
осмог	 дана	 од	 дана	 о�јављивања	 у	
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“.
							
Број:	02-	022-	126/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.												
	

На	основу	члана	16.	став	(1)	Закона	
о	 систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/07,	
109/12	и	44/16),	члана	73.	став	(2)	Закона	
о	 здравственој	 заштити	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број	106/09	и	
44/15)	 и	 члана	 36.	 став	 (2)	 тачка	 34)	
Стат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	 18.	 сједници	 одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	чланова	Управног	
одбора	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	Јован	

Рашковић“	Мркоњић	Град

I	Разрјешавају	се	дужности	чланови	

Мркоњић	 Град	 за	 период	 01.01.2018.	 –	
30.06.2018.	године.

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

Број:	02-	022-	110/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
С т ат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је

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

материјалном	стању	Удружења	
пензионера	општине	Мркоњић	Град	

за	2017.	годину	

1.	Прихвата	се	Информација	о	раду	
и 	 матери јалном 	 стању 	 Удружења	
пензионера	 општине	 Мркоњић	 Град,	 за	
2017.	годину.	

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

Број:	02-	022-	124/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана 	 9 . 	 Закона	 о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Репу�лике 	 Српске	
(«Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске»,	
�рој	41/03)	и	члана	36.	Статута	Општине	
Мркоњић	 Град	 	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град,	на	18.	
сједници	 одржаној	 дана	 02.11.2018.		
године,		донијела	је
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II	 Именовање	 из	 претходне	 тачке	
врши	 се	 на	 период	 од	 истека	 мандата	
члановима	 Управног	 одбора	 ЈЗУ	 Дом	
здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	
Град	 до	 окончања	 редовне	 конкурсне	
процедуре	 за	 избор	 чланова	 Управног	
одбора	 ЈЗУ	 Дом	 здравља	 „Др	 Јован	
Рашковић“	 Мркоњић	 Град	 на	 мандатни	
период.

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

Број:	02-	022-	128/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.				

На	основу	члана	16.	став	(1)	Закона	
о	 систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/07,	
109/12	и	44/16),	члана	79.	став	(2)	Закона	
о	предшколском	васпитању	и	образовању	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	79/15)	и	члана	36.	став	(2)	тачка	34)	
Стат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	 18.	 сједници	 одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	чланова	Управног	
одбора	ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	
Ђукановић“	Мркоњић	Град

I 	 	 Разрјешавају 	 се 	 дужности	
чланови	Управног	одбора	ЈУ	Дјечији	вртић	
„Миља	 Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	 због	
истека	 периода	 на	 који	 су	 именовани,	 у	
сљедећем	саставу:

1.	 Јована	 Келечевић,	 дипломирани	
правник,	предсједник,

2.	Милка 	 Дошен 	 Радовановић ,	
п р о ф е с о р 	 р у с к о г 	 ј е з и к а 	 и	
књижевности,	члан,	

3.	Борислав	 Ћулум,	 дипломирани	
економиста,	члан,

4.	 Јелена	 Алексић,	 дипломирани	

Управног	 одбора	 ЈЗУ	 Дом	 здравља	 „Др	
Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	 Град,	 због	
истека	 периода	 на	 који	 су	 именовани,	 у	
сљедећем	саставу:

1.	Милан	 Аничић, 	 дипломирани	
правник,	предсједник,

2.	Наташа	 Цвијић,	 професор	 српског	
језика	и	књижевности,	члан	и	

3.	Борислав	 Дакић,	 дипломирани	
инжењер	грађевинарства,	члан.

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

Број:	02-	022-	127/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.				

На	основу	члана	16.	став	(1)	Закона	
о	 систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/07,	
109/12	и	44/16),	члана	73.	став	(2)	Закона	
о	 здравственој	 заштити	 („Службени	
гласник	Републике	Српске“,	број:	106/09	и	
44/15)	 и	 члана	 36.	 став	 (2)	 тачка	 34)	
Стат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	 18.	 сједници	 одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	
чланова	Управног	одбора	ЈЗУ	Дом	

здравља	„Др	Јован	
Рашковић“Мркоњић	Град

I	 Именују	 се	 вршиоци	 дужности	
чланова	Управног	одбора	ЈЗУ	Дом	здравља	
„Др	 Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	 Град,	 у	
саставу:

1.	Милан	 Аничић, 	 дипломирани	
правник,	предсједник,

2.	Наташа	 Цвијић,	 професор	 српског	
језика	и	књижевности,	члан	и	

3.	Борислав	 Дакић,	 дипломирани	
инжењер	грађевинарства,	члан.
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II	 Именовање	 из	 претходне	 тачке	
врши	 се	 на	 период	 од	 истека	 мандата	
члановима	 Управног	 одбора	 ЈУ	 Дјечији	
вртић	 „Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град	
до 	 окончања 	 редовне 	 конкурсне	
процедуре	 за	 избор	 чланова	 Управног	
од б ор а 	 Ј У 	 Д ј е ч и ј и 	 в ртић 	 „Миља	
Ђукановић“	Мркоњић	Град,	на	мандатни	
период.

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

Број:	02-	022-	130/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.		

На	 основу	 члана	 155.	 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	18.	
сједници	 одржаној	 дана	 02.11.2018.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	дужности	вршиоца	
дужности	предсједника	и	чланова	

Одбора	за	жалбе	општине	
Мркоњић	Град

I 	 Разр ј ешава ју 	 с е 	 дужности	
вршилац	 дужности	 предсједника	 и	
чланови	 Одбора	 	 за	 жалбе	 општине	
Мркоњић	 Град,	 због	 истека	 периода	 на	
који	су	именовани,	у	сљедећем	саставу:

1.	Мира	Подрашчанин,	 дипломирани	
правник,	предсједник,

2.	Мр	 Весна	 Аћић,	 дипломирани	
правник,	члан	и	

3.	 Боро 	 Мандић , 	 дипломирани	
правник,	члан.

васпитач	 предшколске	 дјеце,	 члан	
и

5.	 Јелена	 Ступар,	 професор	 разредне	
наставе,	члан.

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

Број:	02-	022-	129/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.		

На	основу	члана	члана	16.	став	(1)	
З акона 	 о 	 си стему 	 ј а вних 	 служби	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 68/07	и	109/12),	 члана	79.	 став	 (2)	
Закона	 о	 предшколском	 васпитању	 и	
обра зовању 	 ( „Службени 	 гла сник	
Републике	Српске“,	број	79/15)	и	члана	36.	
став	 (2)	 тачка	 34)	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	18.	
сједници	 одржаној	 дана	 02.11.2018.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	

чланова	Управног	одбора	
ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	Ђукановић“	

Мркоњић	Град

I	 Именују	 се	 вршиоци	 дужности	
чланова	Управног	одбора	ЈУ,	Дјечији	вртић	
„Миља	 Ђукановић“	 Мркоњић	 Град,	 у	
саставу:

1.	 Јована	 Келечевић,	 дипломирани	
правник,	предсједник,

2.	 Милка 	 Дошен 	 Радовановић ,	
п р о ф е с о р 	 р у с к о г 	 ј е з и к а 	 и	
књижевности,	члан,	

3.	 Борислав	 Ћулум,	 дипломирани	
економиста,	члан,

4.	 Јелена	 Алексић,	 дипломирани	
васпитач	предшколске	дјеце,	члан	и

5.	 Јелена	 Ступар,	 професор	 разредне	
наставе,	члан.
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На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	18.	 сједници	 одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	члана	Савјета	за	спорт
Скупштине	општине	Мркоњић	Град

1.	 МЛАДЕН	 РУДИЋ	 из	 Мркоњић	
Града,	 разрјешава	 се	 дужности	 члана	
Савјета	 за	 спорт	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Разрјешење	 из	 претходне	 тачке	
овог	 Рјешења	 врши	 се	 због	 оставке	 на	
мјесто	члана	Савјета	за	спорт	Скупштине	
општине	Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	133/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град,	на	18.	сједници,	одржаној	
дана	02.11.2018.	године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	измјени	Рјешења	о	именовању	

Савјета	за	спорт	Скупштине	општине	
Мркоњић	Град

I
У	Рјешењу	о	именовању	Савјета	за	

спорт	 Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град,	 број:	 02-022-98/18	 од	 11.05.2018.	
године,	у	тачки	I	мијења	се	подтачка	5.	и	
гласи:

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

Број:	02-	022-	131/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.		

На	 основу	 члана	 155.	 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	18.	
сједници	 одржаној	 дана	 02.11.2018.	
године,	донијела	је	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности	
предсједника	и	чланова	Одбора	за	
жалбе	општине	Мркоњић	Град

I	 Именују	 се	 вршиоци	 дужности	
предсједника	и	чланова	Одбора	за	жалбе	
општине	Мркоњић	Град,	у	саставу:

1.	Мира	Подрашчанин,	 дипломирани	
правник,	предсједник,

2.	С л а в к о 	 М и л а ш и н о в и ћ ,	
дипломирани	правник,	члан	и	

3.	Боро 	 Мандић , 	 дипломирани	
правник,	члан.

	 	 II	 Именовање	 из	 претходне	 тачке	
односи	 се	 на	 период	 од	 истека	 мандата	
Одбору	 за	 жалбе	 до	 окончања	 редовне	
к о н к у р с н е 	 п р о ц е д у р е 	 з а 	 и з б о р	
предсједника	и	чланова	Одбора	за	жалбе	
општине	 Мркоњић	 Град	 на	 мандатни	
период,	а	најдуже	за	период	до	90	дана.

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

Број:	02-	022-	132/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.		
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На	 основу	 члана	 64. 	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“	 �рој:	
5/14	 и	 )	 и	 члана	 10.	 и	 11.	 Одлуке	 о	
извршењу	 �уџета	 Општине	 Мркоњић	
Град	за	2018.	годину	(„Служ�ени	гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“	 �рој:2/18)	
Начелник	општине	доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

1.	 Одо�рава	се	реалокација	средстава	
у 	 и зносу 	 од 	 4 . 5 00 , 00 	 КМ 	 с а	
потрошачке	 јединице	 00670170	 –	
Одјељење	 за	 изградњу	 града	 и	
управљање	имовином,	са	позиције	
511100	 –	 Издаци	 за	 изградњу	 и	
при�ављање	 зграда	 и	 о�јеката,	 на		
потрошачку	 јединицу	 00670170	 -	
Одјељење	 за	 изградњу	 града	 и	
управљање	 имовином,	 позиција	
511300	 – 	 Издаци	 за 	 набавку	
постројења	и	опреме.			

2.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	:
-	са	потрошачке	јединице	00670170	
–	Одјељење	 за	 изградњу	 града	 и	
у п р а вљ ањ е 	 и м о в и н ом , 	 с а	
позиције 	 511100	 Издаци	 за	
изградњу	и	при�ављање	зграда	и	
о�јеката	–	..........................4.500,00КМ

- 	 на 	 	 п отрошачку 	 ј е диницу	
00670170	–	Одјељење	за	изградњу	
града	и	управљање	имовином	на	
позицију	 511300	 –	 Издаци	 за	
н а б а в к у 	 п о с т р о ј е њ а 	 и	
опреме.................................4.500,00КМ

3.	 Средства	 ће	 бити	 утрошена	 у	
складу	 са	 захтјевом	 за	 на�авку	
тунела	за	ду�око	замрзавање.

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

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

Број:	01-400-30/18.																	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	18.10.2018.	године													Дивна	Аничић,с.р.																																																																																																						
																								

„5.	Душан	Тркуља,	члан“.
																																																																					
II

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

Број:	02-	022-	134/18.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	02.11.2018.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“	�рој	97/16),	члана	66.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град		
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“	�рој	10/17)	и	члана	2.	и	3.	Уговора	о	
на�авци, 	 намјенском	 кориштењу	 и	
одржавању	 техничких	 средстава	 за	
опремање	 ватрогасних	 јединица	 од		
03.12.2015.	 године	 ,	 Начелник	 општине	
Мркоњић	Град		доноси	

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

1.	 Даје	 се	 сагласност	 Ватрогасном	
друштву	Мркоњић	Град	да	може	на	
своје	 име	 регистровати	 навално	
ватрогасно	возило	МАН	ТГМ	18	290	
4 *4 	 у 	 вла сништву 	 Општине	
Мркоњић	Град.

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

Број:	04-404-48/18.																	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	17.10.2018.	године													Дивна	Аничић,с.р.			
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