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15. Информација о  стању у области ловства на подручју општине Мркоњић 
Град за 2017. годину,  

16. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за израду Одлуке о измјенама и 
допунама Одлуке о називима улица и тргова, 

17. Приједлог Рјешења разрјешењу радних тијела Скупштине општине Мркоњић 
Град: 
17.1.Приједлог Рјешења о разрјешењу мандатно-имунитетске комисије, 
17.2. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за награде и признања, 
17.3. Приједлог Рјешења о разрјешењу Законодавног одбора, 
17.4. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за примјену Етичког кодекса, 
17.5. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за финансије и буџет, 
17.6. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за заштиту људских права,   
        представке и притужбе грађана, 
17.7. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за равноправност полова, 
17.8. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за заштиту животне средине, 
17.09. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за сарадњу са градовима, 
општинама и мјесним заједницама, 
17.10. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за вјерска питања, 
17.11. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за питања младих, 
17.12. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за развој спорта и физичке  
           културе, 
17.13. Приједлог Рјешења о разрјешењу Одбора за културу, образовање и  
          информисање, 

18. Приједлог рјешења о именовању радних тијела Скупштине општине 
Мркоњић Град: 
18.1. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за статут, прописе и 

спровођење Етичког кодекса,  
18.2.Приједлог рјешења о именовању Комисије за буџет, финансије и 

управљање локалним развојем, 
18.3. Приједлог рјешења о именовању Одбора за заштиту људских права, 

равноправност полова, друштвени надзор и представке, 
18.4. Приједлог рјешења о именовању Комисије за просторно уређење, 

заштиту околине, културног и природног насљеђа, 
18.5. Приједлог рјешења о именовању Одбора за мјесне заједнице, 

регионалну и међународну сарадњу и вјерска питања, 
18.6. Приједлог рјешења о именовању Комисије за омладину, 
18.7. Приједлог рјешења о именовању Савјета за спорт, 
18.8. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за културу, 
18.9. Приједлог Рјешења о именовању Одбора за здравље, 
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