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3.	 	 Студенти	 из	 породица	 са	 четворо	 и	
више	дјеце,	за	све	године	студија;
4.	 	 Студенти	 без	 оба	 родитеља,	 за	 све	
године	студија;
5.	 	 	Студенти	који	имају	статус	породице	
погинулог	и	несталог	бораца	или	ратног	
војног	 инвалида	 од	 I	 -	 IV	 категорије,	 a	 у	
складу	са	Одлуком	о	допунским			правима	
породица	 погинулих	 бораца,	 ратних	
војних	инвалида	и	бораца;
6.	 	 	Студенти	прве	године	студија	који	су	
завршили	 све	 разреде	 средње	 школе	 са	
одличним	 успјехом,	 а	 први	 пут	 уписују	
прву	 годину	 студија.	 Студенти	 из	 поро-
дица	 	са	четворо	и	више	дјеце	а	први	пут	
уписују	 прву	 годину	 студија	 остварују	
право	на	стипендију	без	обзира	на	успјех	у	
средњој	школи;
7.			Студенти	друге	и	виших	година	студија	
по	 основу	 материјално-финансијског	
стања	 и	 	 просјека	 оцјена	 утврђеног	
чланом	5.	ове	Одлуке.
8.	 	Студенти	без	 једног	родитеља,	 за	 све	
године	студија;

Студенти	приватних	високошколских	
установа	 	 могу	 остварити	 право	 на	
стипендију	у	складу	са	тачком	2,4,5	и	8.
	 	 	 	Стипендија	се	не	одобрава	за	вријеме	
апсолвентског	стажа.

Члан	3.
Право	 на	 додјелу	 стипендија	 по	

повлаштеним	 	 условима	могу	остварити	
студенти	 друге	 и	 виших	 година	 студија	
сљедећих	студијских	група:
·���студенти	машинског	факултета,	
·���студенти	физике	и

На	основу	члана	17.	став	4.	Закона	о	
студентском	 стандарду	 ("Службени	
гласник	Републике	Српске",	број	34/08)	и	
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	 28.	 сједници	 одржаној	 дана		
26.09.2019.	године,			д	о	н	и	ј	е	л	а			ј	е

О	Д	Л	У	К	У
	о	стипендирању	студената	првог	

циклуса	на	високошколским	
установама	у	школској		2019/2020.	

години

Члан	1.
	 Овом	Одлуком	утврђују	се	услови	и	
начин	 стипендирања	 студената	 из	
средстава	буџета	општине	Мркоњић	Град,	
за	 студенте	 са	 пребивалиштем	 на	 подр-
учју	општине	Мркоњић	Град.

Члан	2.
	 Право	 на	 додјелу	 стипендије,	 у	
смислу	ове	Одлуке	имају	студенти	првог	
циклуса	 који	 су	 уписани	 као	 редовни	
студенти,	 први	 пут	 на	 одговарајућу	
годину	 студија	 	 на	 високошколским	
установама	и	то:
1.		 	Студенти	који	су	примали	стипен-дију	
у	школској	 2018/2019.	 години,a	редовно	
су	уписали	наредну	годину	студија;
2.			Студенти	који	имају	просјек	оцјена	9,00	
и	више	за	све	године	студија;
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-	 	 	Просјек	 оцјена	 за	 све	 године	 студија	
увећан	производом	године	студија	 	и	
коефицијената		0,2.

-						Предходни	збир	множи	се	са	4.

Члан	6.
	 Студенти	да	би	остварили	право	на	
стипендију	треба	да	испуњавају	сљедеће	
услове:	
1.	 	 	Да	имају	стално	мјесто	пребивалишта	
на	 подручју	 општине	 Мркоњић	 Град	
најмање	 24	 мјесеца	 прије	 подношења	
захтјева	по	конкурсу;
2.				Да	су	уписани	први	пут	на	одговарајућу	
годину	студија,	као	редовни	студенти	на	
једној	 високошколској	 установи	 на	
одговарајућој	студијској	групи;
3.	 	 Да	 не	 примају	 стипендију	 од	 других	
даваоца	стипендије;
4.	 	 Да	 су	 уписани	 на	 високошколским	
установама	у	БиХ	или	Републици	Србији	
изузев	студената	који	имају	статус	ППБ	и	
РВИ.
5.				Да	нису	старији	од	26	година	живота	на	
дан	расписивања	конкурса,	изузев	студе-
ната	 чији	 студији	 трају	 више	 од	 осам	
семестара,	који	не	могу	бити	старији	од	27	
година	живота.

Члан	7.
	 Захтјев	 за	 додјелу	 стипендије	 уз	
приложене	доказе	 о	испуњавању	 услова,	
кандидати	 лично	 подносе	 Одјељењу	 за	
општу	управу	и	друштвене	дјелатности	у	
року	 од	 15	 дана	 од	 дана	 објављивања	
конкурса	 на	 огласној	 табли	 општине	 и	
интернет	 страници	 општине	 Мркоњић	
Град.

Члан	8.
Уз	 захтјев	 за	 додјелу	 стипендија	

студенти	требају	приложити:
1.	 Увјерење	 о	 сталном	 мјесту	 преби-

валишта 	 на 	 подруч ју 	 општине	
Мркоњић	 Град	 најмање	 24	 мјесеца	
прије	 подношење	 захтјева	 (члан	 2.	
тачка	1-8);

2.	 	увјерење	о	први	пут	уписаној	 години	
студија,	(члан	2.	тачка	1-8);

3.	 	 увјерење	 о	 просјечној	 оцјени	 за	 све	

·� студенти	 рударско-геолошког	 факул-
тета,

Студенти	који	студирају	на	високо-
школским	 установама	 на	 студијима	 из	
предходног	 става,	 остварују	 право	 на	
дод јелу	 стипендије 	 без 	 обзира	 на	
материјално-финансијско	стање	и	просјек	
оцјена	из	предходне	године	студија.

Члан	4.
	 Стипендије	се	додјељују	на	основу	
спроведеног	јавног	конкурса.
	 Конкурс	 расписује	 општинска	
управа	општине	Мркоњић	Град	и	садржи:
·� �назив	 и	 адресу	 органа	 који	 расписује	
конкурс,
·����вријеме	трајања	конкурса,
·���услове	за	додјелу	стипендија		утврђене	
овом	Одлуком,
·� �потребне	доказе	о	испуњавању	услова	
конкурса	и
·� � друге	 податке	 потребне	 за	 потпуну	
информисаност	 и	 одлучивање	 о	 избору	
учесника	конкурса.

Општинска	управа	израђује	и	обез-
бјеђује	 обрасце	 пријава	 за	 конкурс	 и	
образац	 изјаве	 да	 студент	 не	 прима	
стипендију	 из	 других	 јавних	 извора	
стипендирања.

Конкурс	 се	 објављује	 на	 огласној	
табли	 општине	 и	 интернет	 страници	
општине	Мркоњић	Град.

Члан	5.
По	 основу	 материјално-финан-

сијског	стања	и	просјека	оцјена	студенти	
остварују	 право	 на	 	 додјелу	 стипендије	
према	 бодовној	 ранг	 листи	 на	 основу	
критеријума:
1.	 	 	Висини	прихода	по	члану	заједничког	
домаћинства.
2.	 	 	Висини	просјека	оцјена	за	све	године	
студија	и	година	студија.

			
КРИТЕРИЈУМ	1.

-	до									100,00	КМ	 	 20	бодова
-	101,00-	150,00	КМ	 	 15	бодова
-	151,00-	200,00	КМ	 	 10	бодова
-	201,00-	250,00	КМ	 	 			5		бодова
-	251,00	КМ	и	више	 																	0	бодова
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која	 се	 подноси	 Начелнику	 општине	
Мркоњић	Град	у	року	од	осам	(8)	дана	од	
дана	 објављивања	 прелиминарне	 ранг	
листе.
	 На	основу	размотрених	приговора	
формира	се	коначна	ранг	листа	за	додјелу	
стипендије,	након	чега	Начелник	општи-
не	 и	 корисник	 стипендије	 закључују	
уговор	о	стипендирању,	којим	се	детаљно	
регулишу	 права	 и	 обавезе	 уговорних	
страна.

Члан	12.
	 Број	 корисника	 стипендија	 биће	
ограничен	 	 висином	 планираних	 сред-
става	у	буџету	општине	за	2020.	годину.

Члан	13.
	 Висина	мјесечне	стипендије	за	све	
године	студија	износи	120,00	КМ,	изузев	
стипендије	 одобрене	 по	 основу	 члана	 2.	
тачка	5.	ове	Одлуке,	која	износи	150,00КМ	
и		стипендије	одобрене	по	основу	члана	3.	
ове	Одлуке,	која	износи	180,00КМ.

Члан	14.
	 Стипендија	 се	 додјељује	 за	 једну	
школску	 годину,	 и	 то	 за	 10	 мјесеци	 у	
години,	 почев	 од	 01.01.2020.	 године	 до	
31.10.2020.	године.

Исплата	стипендија	се	врши	мјесе-
чно	 	 за	предходни	мјесец,	путем	текућег	
рачуна	на	име	студента.

Члан	15.
													Евиденцију	о	остваривању	права	на	
стипендију	 води	 Одјељење	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности.	Уколико	
Одјељење	утврди	да	корисник	стипендије	
прима	 стипендију	 по	 више	 основа,	
односно	 од	 два	 или	 више	 правних	
субјеката	исту	ће		обуставити	и	наложити	
враћање	примљеног	износа.

Члан	16.
	 Корисник	стипендије	по	завршетку	
студија,	 обавезује	 се	 засновати	 радни	
однос	 на	 подручју	 	 општине	 Мркоњић	
Град	и	радити	најмање	онолико	времена	
колико	је	примао	стипендију	без	обавезе	
враћања	 стипендије,	 у	противном	дужан	
је	примљени	износ	стипендије	вратити	у	

године	студија	(члан	2.	тачка	2,7);

4.	 копију	 прве	 стране	 индекса	 (члан	 2.	
тачка	1-8);

5.	 копије	 свједочанстава	 свих	 разреда	
(члан	2.	тачка	6);

6.			кућну	листу	(члан	2.	тачка	3,	6,8);
7.	 	увјерење	о	приходима	по	члану	домаћ-

инства	 за	 посљедња	 три	 мјесеца	 од	
дана	 расписивања	 конкурса	 (	 члан	 2.	
тачка	7);

8.	 	увјерење	о	статусу	ППБ	и	РВИ	од	I	–	IV	
категорије	(члан	2.	тачка	5.);

9.	 извод	 из	 Матичне	 књиге	 умрлих	 за	
кандидате	без	једног	или	оба	родитеља	
(члан	2.	тачка	4	и	8);

10.	Изјава	да	студент	не	прима	стипендију	
од	других	даваоца	стипендије	(члан	2.	
тачка	1-8)

11.		копију	текућег	рачуна.

Члан	9.
	 Корисницима	стипендије	из	члана	
2.	ове	Одлуке,	стипендија	се	додјељује	по	
једном	основу.		
	

Члан	10.
	 Пријаве	на	конкурс	разматра	и	ранг	
листу	 за	 додјелу	 стипендија	 утврђује	
Комисија	за	додјелу	стипендија	(у	даљем	
тексту:	Комисија),	коју	именује	Начелник	
општине	из	реда	запослених,	у	саставу	од	
три	члана.
	 Комисија	одлучује	већином	гласова	
својих	чланова.
	 Комисија	 је	 дужна	 да	 размотри	
пријаве	у	року	од	15	дана	од	дана	затвара-
ња	 Конкурса	 за	 додјелу	 стипендија	 и	 у	
истом	 року	 утврди	 одвојене	 прелими-
нарне	ранг	листе	у	смислу	члана	2.	и	3.	ове	
Одлуке.
	 Комисија	 ће	 коначну	 ранг	 листу	
објавити	 у	 року	 од	 15	 дана	 од	 дана	
објављивања	прелиминарне	ранг	листе.
	 Прелиминарна	 и	 коначна	 ранг	
листа	 објављује	 се	 на	 огласној	 табли	
општине	и	интернет	страници	 	општине	
Мркоњић	Град.

Члан	11.
	 Подносиоци	 пријава	 имају	 право	
приговора	 на	 прелиминарну	 ранг	 листу	



ција	и	грађана	у	циљу	унапређења	нивоа	
опште	 безбједности	 грађана,	 иденти-
фикацију	 проблема	 и	 проналажење	
рјешења	 за	 безбједоносна	 питања,	
превенцији	и	сузбијању	криминалитета	и	
других	облика	асоцијалног	понашања.

Члан	2.
Овом	 Одлуком	 утврђује	 се	 састав	

Форума	 за	 безбједност	 грађана	 општине	
Мркоњић	Град,	а	кога	чине	:

1.	 Начелник	општине	Мркоњић	Град,	
2.	 Предсједник	 Скупштине	 општине	

Мркоњић	Град,
3.	 Начелник	 Полицијске	 управе	

Мркоњић	Град,
4.	 Старјешина	 Територијалне	 ватро-

гасне	јединице,
5.	 Директор	ЈУ	Дом	здравља	„Др	Јован	

Рашковић“	Мркоњић	Град,
6.	 Директор	 ЈУ	 	Центар	за	 социјални	

рад	Мркоњић	Град,	
7.	 Директор	ОШ	„Петар	Кочић“	Мрко-

њић	Град,
8.	 Директор	ЈУ	„Гимназија“	Мркоњић	

Град,
9.	 Секретар	Општинске	организације	

Црвеног	крста	Мркоњић	Град,
10.	Службеник	 за	 цивилну	 заштиту	

Општинске	управе	Мркоњић	Град,
11.	Представник	 Комуналне	 полиције	

Општинске	управе	Мркоњић	Град,

												Мандат	чланова	Форума	везан	је	за	
функцију	 коју	 обављају,	 а	 престанком	
функције	престаје	чланство	у	Форуму.

Члан	3.
Циљеви	и	задаци	Форума	:	

- Заједничко	 дјеловање	 предста-
вника	грађана,	локалне	заједнице,	
републичких	институција	и	јавних	
установа,	 невладних	 организација	
и	удружења	грађана	на	превенцији	
и	сузбијању	криминалитета	и	друг-
их	облика	асоцијалног	понашања.

- Унапређења	 нивоа	 опште	 безбје-
дности	 кроз	 идентификацију	
проблема	и	проналажењу	рјешења	
за	 безбједоносна	 питања	 која	
оптерећују	заједницу.

цјелости.
	 Корисник	стипедније	из	предходн-
ог	става	се	ослобађа	враћања	стипедније,	
уколико	 на	 подручју	 општине	 нема	
могућност	да	заснује	радни	однос.

Члан	17.
	 Административне	 и	 финансијске	
послове	 по	 овој	 Одлуци	 обављаће	 Одје-
љење	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности	 и	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.

Члан	18.
	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	да	важи	Одлука	о	стипендирању	
студената	првог	циклуса	на	високошколс-
ким	 установама	 у	 школској	 	 2018/2019.	
години	 („Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град„	број	7/18).

Члан	19.
	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	"Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град".

Број:	02-	022-	134/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 30.	 и	 39.	 став	 2	
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	28.	
сједници	 одржаној	 дана	 26.09.2019.	
године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је	

О	Д	Л	У	К	У	
о	оснивању	Форума	за	безбједност	
грађана	општине	Мркоњић	Град

	
Члан	1.

Форум	 за	 безбједност	 грађана	
општине	Мркоњић	Град	(	у	даљем	тексту	:	
Форум)	 оснива	 се	 ради	 заједничког	
д јеловања 	 представника 	 локалне	
заједнице,	 републичких	 институција,	
јавних	 установа,	 невладиних	 организа-
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Члан	4.
Форум	 је	 у	 свом	раду	 независан	и	

самосталан.
	 Форум	 ради	 и	 одлучује	 на	 сједни-
цама	 које	 се	 одржавају	 по	 потреби,	 а	
најмање	два	пута	годишње.

Радом	Форума	предсједава	и	руко-
води	предсједник	Форума,	којег	на	првој	
сједници	бирају	чланови	Форума	из	својих	
редова.

Форум	 одлучује	 већином	 гласова	
присутних	чланова.

Члан	5.	
Форум	 усваја	 	 Пословник	 о	 раду	

којим	ближе	уређује	питања	од	значаја	за	
рад	Форума.

Члан	6.
	 Административно	техничке	посло-
ве	 за	 потребе	 Форума	 обавља	 Стручна	
служба	Скупштине	и	начелника	општине.

Члан	7.
По	 позиву	 предсједника	 Форума	

сједницама	Форума	присуствују	предста-
вници	Општинске	управе	Мркоњић	Град,	
других	 институција,	 установа,	 органи-
зација,	 стручни	 или	 научни	 радници	 из	
одређене 	 области , 	 представници	
удружења	грађана	и	грађани,	у	зависности	
од	проблематике	о	којој	се	расправља.

Форум	 у	 свим	 областима	 безбје-
дности	 значајним	 за	 подручје	 општине	
Мркоњић	 Град	 покреће	 иницијативе,	
координира	 активности,	 утврђује	 своје	
ставове	и	доноси	закључке.

Члан	8.
Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	

престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 образовању	
Форума	 безбједности	 за	 Општину	Мрко-
њић	 Град	 (	 „Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град“,	број	2/08).

Члан	9.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

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

Број:	02-	022-	135/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

- Анализа	стања	безбједности	која	се	
заснива	 на	 прикупљању	 података	
од	 надлежних	 органа	 и	 органи-
зација	и	испитивање	јавног	мјења,	
те	 идентификацијом	 кључних	
проблема	 грађана	 и	 утврђивање	
приоритета	 по	 питању	 безбје-
дности	 у	 областима	 :	 безбједност	
људи	и	имовине,	јавног	реда	и	мира,	
болести	 зависности	 и	 здравља	
људи,	 комуналног	 реда,	 заштите	
животне	 средине,	 спречавања	 и	
сузбијања	и	других	облика	асоција-
лног	 и	 девијантног	 понашања	 у	
свим	 областима	 живота	 и	 рада,	
колективне	 безбједности	 стано-
вништва	као	и	осјећаја	сигурности	
и	 других	 проблема	 везаних	 за	
квалитет	живота,

- Одређивање	 правца	 развоја	 пре-
вентивне	 стратегије	 и	 подјела	
појединих	овлашћења,

- Припрема	 и	 усвајање	 безбједо-
носних	 оперативних	 планова	 и	
програма	дјеловања	који	су	засно-
вани	 на	 резултатима	 претходне	
процјене	стања	безбједности,	а	који	
ће	 омогућити	 да	 се	 идентиви-
ковани	 проблеми	 и	 приоритети	
рјешавају	 кроз	 сарадњу	 и	 партне-
рски	однос,

- Подношење	 извјештаја	 у	 погледу	
резултата	програма	превенције,

- Давање	 смјерница	 појединим	
субјектима	 који	 се	 тичу	 усвојених	
програма	 превенције 	 у 	 циљу	
сузбијања	и	отклоњања	идентифи-
кованих	безбједоносних	проблема,

- Приближавање	 грађана	 раду	 пол-
иције	 у	 повећању	 степена	 безбје-
дности	у	локалној	заједници,	кроз	
јачање	 повјерења,	 партнерски	 рад	
и	комуникацију,

- Формирање	радних	група	у	оквиру	
Форума	 које	 се	 баве	 рјешавањем	
појединачних	проблема	и	у	вези	са	
тим	 пројектују	 поједине	 планове	
који	 јасно	 дефинишу	 приступ	
рјешавању	одређеног	проблема,

- Подношење	 извјештаја	 о	 раду	
Скупштини	у	погледу	спроведених	
активности.
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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	28.	сједници	одржаној	
дана		26.09.	2019.	године,	д	о	н	о	с	и

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	новчаних	средстава	у	

сврху	учешћа	у	трошковима
лијечења	Меланије	Томић

I
Овом	 Одлуком	 се 	 одобравају	

новчана	 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,	Меланији	Томић	из	Мркоњић	
Града,	у	износу	од		3.000,00	КМ.	

II
Средства	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке	

одобравају	 се	 у	 сврху	 учешћа	 у	 трошко-
вима	 лијечења	Меланије	 Томић,	набавке	
слушног	 апарата	 –	 Кохлеарни	 плантат	 (	
процесор).

Одобрена	средства	исплатиће	се	на	
р а ч у н 	 Мир о с л а в а 	 Томић а , 	 б р о ј :	
5517202569405267,	 који	 се	 води	 	 код	
„UniCredit“	Bank,	а.д.	Бања	Лука.

III
За	 извршење	 ове	Одлуке	 задужује	

се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	 финанасије,	
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-	137/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

									На	основу	члана	195.	Закона	о	водама	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	:	50/06,	92/09,	121/12	и	74/17),	члана	
39	 Закона 	 о	 локалној	 самоуправи	 (	
„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	28.	
сједници	 одржаној	 26.09.2019.	 године,	
д	о	н	и	ј	е	л	а	је

О	Д	Л	У	К	У
о	измјени	Одлуке	о	утрошку	новчаних	

средстава	са	посебног	рачуна
водних	накнада	у	2019.	години

Члан	1.
У	 Одлуци	 о	 утрошку	 новчаних	

средстава	 са	 посебног	 рачуна	 водних	
накнада	 у	 2019.	 години,	 усвојеној	 на	 22.	
сједници 	 СО-е	 Мркоњић	 Град,	 дана	
11 .03 .2019 . 	 године 	 и 	 об јављене 	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“	број	:	2/19,	члан	4.	мијења	се	и	гласи	:

- „Изградња	канализације	за	Брдо	
–	Балкана“	–	130.000,00	КМ,

- „Реконструкција	 резервоара	 за	
питку	 воду	 –	 Скела“	 –	 30.000,00	
КМ,

- „Изградња	 водовода	 у 	 селу	
Дабрац“		–		31.552,80	КМ.

Члан	2.
Остали	 чланови	 Одлуке	 остају	 не	

промијењени.

Члан	3.
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	

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

Број:	02-	022-	136/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	139/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	36.	
Статута 	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град,	на	28.	сједници	одржаној	
дана	26.09.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	усвајању	Извјештаја	о	проведеној	
финансијској	ревизији	општине	

Мркоњић	Град	за	период
01.01.2018.	–	31.12.2018.	године

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 проведеној	
финансијској	 ревизији	 општине	
М р к о њ и ћ 	 Г р а д 	 з а 	 п е р и о д	
01.01.2018.	–	31.12.2018.	године.

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављен	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	140/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	36.	
Статута 	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град,	на	28.	сједници	одржаној	
дана	26.09.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

инспекцијских	органа	за	период	од	
01.01.2019.	до	30.06.2019.	године

1.	 Ус в а ј а 	 с е 	 И з в ј ешт а ј 	 о 	 р а д у	
инспекцијских	органа	за	период	од	

На	 основу	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(	„Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
бро ј 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град,	на	28.	сједници	одржаној	
дана	26.09.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

О	Д	Л	У	К	У
о	стављању	ван	снаге	Одлуке	о	

одобравању	новчаних	средстава	за	
набавку	ортопедског	помагала	
протезе	за	Мајсторовић	Илу

I
	 Oвом	Одлуком	ставља	се	ван	снаге	
Одлука	о	одобравању	новчаних	средстава	
за	набавку	ортопедског	помагала	протезе	
за	Мајсторовић	Илу	(	 „Службени	гласник	
општине	Мркоњић	Град“,	број	7/19).

II
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	Општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	138/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана 	 39. 	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(	„Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
бро ј 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град,	на	28.	сједници	одржаној	
дана	26.09.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

периоду	I	–	IV	2019.	године

1.	 Усваја	 се	 Извјештај	 о	 извршењу	
буџета	 општине	 Мркоњић	 Град	 у	
периоду	I	–	IV	2019.	године.

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављен	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
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На	 основу	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(	„Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
бро ј 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град,	на	28.	сједници	одржаној	
дана	26.09.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

експлоатацији	природних	ресурса	на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	

у	2018.	години	

1.	 Прихвата	се	Информација	о	експло-
атацији	 природних	 ресурса	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	у	
2018.	години.

2.	 Овај	Закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављен	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“

Број:	02-	022-	143/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

01.01.2019.	до	30.06.2019.	године	:
	а)				ветеринарског	инспектора,
б)	 	 инспектора	 за	 храну	 –	 здра-

вственог	инспектора,
в)				тржишног	инспектора,
г)				саобраћајног	инспектора,
д)	 урбанистичко	 –	 грађевинског	

инспектора.

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављен	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	141/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана 	 39.	 Закона 	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	36.	
Статута	општине	Мркоњић	Град	(	„Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
бро ј 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град,	на	28.	сједници	одржаној	
дана	26.09.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	Информације	о	
снабдјевености	електричном	
енергијом	и	стању	енергетских	
објеката	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град

1.	 Прихвата	се	Информација	о	снабдј-
евености	електричном	енергијом	и	
стању	 енергетских	 објеката	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град.

2.	 Овај	Закључак	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављен	 у	
„Службеном	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“

Број:	02-	022-	142/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	26.09.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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у	школској	2019/2020.	години;.........................................................................................................01
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3.	 Одлука	 о	 измјени	 Одлуке	 о	 утрошку	 новчаних	 средстава	 са	 посебног	 рачуна	

водних	накнада	у	2019.	години;........................................................................................................06
4.	 Одлука	о	одобравању	новчаних	средстава	у	сврху	учешћа	у	трошковима	лијечења	

Меланије	Томић;.......................................................................................................................................06
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периоду	I	–	IV	2019.	године;..................................................................................................................07
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