
Број:	9/19,	25.10.2019.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	52.	
55,	 и	 82.	 Закона	 о	 службеницима	 и	
намјештеницима	 у	 органима	 јединице	
локалне	самоуправе	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
и	 73.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град	на	 29.	 сједници	 одржаној	
дана	 25.10.2019.	 године,	 донијела	 ја	
сљедеће	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	вршиоца	дужности		
начелника	Одјељења	за	општу

управу	и	друштвене	дјелатности

1.	 Владимир	 Џевер,	 професор	 геогр-
афије	из	Мркоњић	Града,	именује	се	
за	 вршиоца	 дужности	 начелника	
Одјељења	 за	 општу	 управу	 и	
друштвене	 дјелатности	 на	 време-
нски	период	од	90	дана,	а	најдуже	
до	 окончања	 редовне	 конкурсне	
процедуре	 за	 избор	 и	 именовање	
начелника	Одјељења.

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

Број:	02-	022-	145/19.																		ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

																																																																																		.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	50.	
Закона	 о	 службеницима	 и	 намјеште-
ницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправе 	 ( 	 „Службени 	 гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	 (	
„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град	на	 29.	 сједници	 одржаној	
дана	 25.10.2019.	 године,	 донијела	 ја	
сљедеће	

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	начелника	

Одјељења	за	општу	управу	и	
друштвене	дјелатности

1.	 ПЕТАР	 КУРИЏА , 	 дипломирани	
ветеринар	 из	 Мркоњић	 Града,	
разрјешава	се	дужности	начелника	
Одјељења	 за	 општу	 управу	 и	 дру-
штвене	дјелатности	у	Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	144/19.																		ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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(	 „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	29.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.10.2019.	
године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

измјени	Одлуке	о	извршењу	буџета	
општине	Мркоњић	Град	

за	2019.	годину

1.	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 прихвата	 нацрт	 Одлуке	 о	
измјени	Одлуке	о	извршењу	буџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 2019.	
годину	у	износу	од	10.782.400	КМ,	
који	се	састоји	од	прихода,	грантова	
и	примитака.

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

Број:	02-	022-	147/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 348.	 Закона	 о	
стварним	 правима	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 124/08,	 	 3/09,	
58/09,	 95/11	 и	 60/15),	 члана	 5.	 Прави-
лника	 о	 поступку	 јавног	 конкурса	 за	
располагање	непокретностима	у	 својини	
Републике	 Српске	 и	 јединица	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	 Репу-
блике	 Српске“,	 број	 20/12)	 и	 члана	 36.	
Статута	 општине	Мркоњић	 Град	 („Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
број : 	 10/17) , 	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град,	на	29.	сједници	одржаној	
дана	25.10.2019.		године,	донијела	је	

О		Д		Л		У		К		У
о	начину	и	условима	продаје	

непокретности	у	својини	Општине	
Мркоњић	Град	путем	лицитације

Члан	1.
Овом	Одлуком	регулишу	се	услови	

На	 основу	 члана	 35.	 Закона	 о	
буџетском	 систему	 Републике	 Српске	 (	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 :	 121/12,	 52/14,	 103/15	 и	 15/16),	
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	29.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.10.2019.	
године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	прихватању	нацрта	Одлуке	о	
усвајању	Ребаланса	буџета

општине	Мркоњић	Град	за	2019.	
годину

1.	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	прихвата	нацрт	Одлуке	о	усва-
јању	 Ребаланса	 буџета	 општине	
Мркоњић	 Град	 за	 2019.	 годину	 у	
износу	 од	 10.782.400	 КМ,	 који	 се	
састоји	 од	 прихода,	 грантова	 и	
примитака	 и	 упућује	 на	 јавну	
ра справу 	 ради 	 прибављања	
примједби,	мишљења	и	приједлога.

2.	 Јавна	расправа	ће	бити	спроведена	
у	року	од	30	дана.

3.	 Задужује	се	одјељење	за	привреду	и	
финансије	 Општинске	 управе	
Мркоњић	 Град	 да	 проведе	 јавну	
расправу	 на	 нацрт	 Ребаланса	
буџета	општине	Мркоњић	Град	за	
2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	146/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 35.	 Закона	 о	
буџетском	 систему	 Републике	 Српске	 (	
„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 :	 121/12,	 52/14,	 103/15	 и	 15/16),	
члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
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- 30%	 у	 случају	 запошљавања	 21	 и	
више	радника.

Члан	5.
Право	учешће	на	лицитацији	имају	

сва	физичка	и	правна	лица	чија	је	основна	
регистрована	 дјелатност	 обављање	
пословне, 	 производно	 складишне,	
индустријске	 и	 друге	 дјелатности	 које	
представљају	 основну	намјену	 оснивања	
ПЗ	„Кула	Рудићи“	Мркоњић	Град	и	како	је	
то	предвиђено	Регулационим	планом	ПЗ	
„Кула	Рудићи“,	под	сљедећим	условима:

- да	 се	 инвеститор	 (купац)	 обавеже	
да	 ће	 запослити	 уговорени	 број	
радника	 у	 року	 од	 18	 мјесеци	 од	
дана	 увођења	 у	 посјед,	 осим	 у	
случају	 објективних	 околности	 на	
које	 инвеститор	 није	 могао	 ути-
цати,	избјећи	или	отклонити,

- у	случају	да	инвеститор	не	изврши	
запошљавање	 предвиђеног	 броја	
радника	уговорена	цијена	парцела	
се	 враћа	 на	 излицитирану	 цијену,	
увећану	за	100%,

- да	 инвеститор,	 у	 циљу	 обезби-
јеђења	 испуњавања	 преузетих	
обавеза,	 обезбиједи	 одговарајуће	
гаранције	 које	 ће	 бити	 ближе	
одређене	уговором	о	купопродаји.,

Члан	6.
Ако	 не	 успије	 прва	 лицитација,	

лицитација	се	понавља,	а	ако	не	успије	ни	
поновљена	 лицитација,	 сматра	 се	 да	 је	
јавно	 надметање	 безуспјешно,	 у	 којем	
случају	 се	 продаја	 може	 извршити	
непосредном	погодбом,	с	тим	што	цијена	
непокретности	 која	 се	 продаје	 не	 може	
бити	 нижа	 од	 тржишне	 цијене	 те	 непо-
кретности.,

																																																																
Члан	7.

	 Инвеститори	 који	 изврше	 купо-
вину	предметних	парцела	из	члана	2.	ове	
одлуке	 и	 под	 условима	 дефинисаним	 у	
овој	 одлуци	 имају	 право	 на	 поврат	
уплаћених	 накнада	 за	 уређење	 грађе-
винског	 земљишта	 и	 ренту	 у	 износу	 од	
50%	од	висине	свих	уплаћених	накнада.

Инвеститори	 који	 уложе	 више	 од	

и	начин	продаје	непокретности	у	својини	
О пш т и н е 	 М р к о њ и ћ 	 Г р а д 	 з а и н -
тересованим	инвеститорима,	а	које	непо-
кретности	се	налазе	у	обухвату	Пословне	
зоне	 „Кула	 Рудићи“	 (у	 даљем	 тексту:	 ПЗ	
„Кула	Рудићи“).	

Члан	2.	
ПЗ	„Кула	Рудићи“,	укупне	површине	

око	 1,50	 ха,	 ставља	 се	 у	 функцију	 нове	
предузетничке	инфраструктуре	у	области	
пословне, 	 производно	 складишне,	
индустријске	 и	 друге	 дјелатности	 на	
начин	 како	 је	 то	 дефинисано	 Регула-
ционим	 планом	 ПЗ	 „Кула	 Рудићи“,	 тако	
што	 се	 одобрава	 продаја	 сљедећих	
некретнина	 тог	 локалитета,	 уписаних	 у	
Посједовни	 лист	 бр.	 154	 на	 Општину	
Мркоњић	Град,	и	то:

1)	 парцела	 к.ч.	 6/40-2	 (по	 пописном	
катастру),	укупне	површине	1566	м²,

2)	 парцела	 к.ч.	 6/40-3	 (по	 пописном	
катастру),	укупне	површине	1821м²,

3)	 парцела	 к.ч.	 6/40-4	 (по	 пописном	
катастру),	укупне	површине	2868	м²,

4)	 парцела	 к.ч.	 6/40-6	 (по	 пописном	
катастру),	укупне	површине	1674	м²,	

5)	 парцела	 к.ч.	 6/40-7	 (по	 пописном	
катастру),	укупне	површине	2349	м²,	
и

6)	 парцела	 к.ч.	 6/40-8	 (по	 пописном	
катастру),	укупне	површине	2196	м².

Члан	3.
Продаја	непокретности	из	члана	1.	

ове	одлуке	извршиће	 се	усменим	 јавним	
надметањем	–	лицитацијом.

Члан	4.
Почетна	 продајна	 цијена	 непо-

кретности	 које	 су	 предмет	 продаје	 је	
2 	

јединствена	 цијена	 1м предметног	
земљишта	 и	 за	 све	 парцеле	 износи	 2,0	

2
КМ/м .
Излицитирана	 цијена	 непокретности	 из	
предходног	 става	 овог	 члана	 умањује	 се	
за:

- 10%	у	случају	запошљавања	од	5	до	
10	радника,

- 20%	у	случају	запошљавања	од	11	
до	20	радника,



изградње	 пословних	 објеката,	 у	 име	
општине	 Мркоњић	 Град,	 начелник	 опш-
тине	ће	закључити	уговор	у	којем	ће	бити	
дефинисана	 права	 и	 обавезе	 уговорних	
страна.

Члан	13.
	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	148/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	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	Годишњег	плана	рада	

Начелника	општине	и
Општинске	управе	за	2019.	годину	

1.	 Усваја	 се	 Годишњи	 план	 рада	
Начелника	 општине	 и	 Општинске	
управе	за	2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	149/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 40.	 Закона	 о	
уређењу	простора	и	грађењу	(	„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 :	 40/13,	
106/15,	 3/16,	 84/19),	 члана	 39.	 став	 2.	
тачка	 2.	 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	29.	
сједници,	 одржаној	 дана	 25.10.2019.	

500.000,00	КМ	и	запосле	преко	30	радника	
имају	право	на	поврат	80%	од	уплаћених	
накнада.

Поврат	 средстава	 се	 врши	 након	
уплате	 ових	 средстава	 и	 подношења	
захтјева	од	стране	инвеститора.

Члан	8.
Заинтересована	физичка	и	правна	

лица	дужна	су	прије	почетка	лицитације	
положити	кауцију	на	жиро-рачун	буџета	
Општине	Мркоњић	Град	која	износи	10%	
од	 почетне	 цијене	 непокретности	 из	
члана	4.	ове	одлуке	за	предметне	парцеле.

Члан	9.
Продајну	цијену	предметне	непок-

ретности	учесник	лицитације	са	којим	ће	
се	закључити	уговор,	обавезан	је	платити	
у	 року	 од	 8	 дана	 након	 закљученог	
поступка	 лицитације,	 а	 предаја	 непок-
ретности	у	посјед	инвеститора	извршиће	
се	у	року	од	8	дана	након	уплате	купопро-
дајне	 цијене	 о	 чему	 ће	 се	 сачинити	
записник	о	увођењу	инвеститора	у	посјед	
предметних	непокретности.

Члан	10.
Продаја	предметне	непокретности	

објавиће	се	путем	јавног	огласа	у	дневном	
листу	„Глас	Српске“	и	то	најкасније	15	дана	
прије	дана	одређеног	за	дан	лицитације.

Примјерак	јавног	огласа	о	лицита-
цији	 истовремено	 се	 истиче	 на	 огласној	
табли	 и	 интернет	 страници	 општине	
Мркоњић	Град.

Члан	11.
Поступак	 усменог	 јавног	 надме-

тања	–	лицитацију,	почев	од	расписивања	
јавног	 огласа	 па	 на	 даље,	 спровешће	
Комисија	 за	 спровођење	 јавног	 надме-
тања,	у	саставу:

1.			Попадић	Милена,	предсједник,
						Малешевић	Милена,	замјеник,
2. 		Врањеш	Сања,	члан,
						Павловић	Драгица,	замјеник,
3.		Ђуза	Ратко,	члан,

												Јелена	Пена,	замјеник.

Члан	12.
Са	инвеститором	којем	буде	извр-

шена	 продаја	 путем	 лицитације,	 ради	
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На	основу	члана	39.	и	82.	 	Закона	о	
локалној	самоуправи	(	„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	21.	
став	2.	Закона	о	предшколском	васпитању	
(	 „Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 79/15),	 члана	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 (	 „Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	29.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.10.2019.	
године	,	д	о	н	и	ј	е	л	а	ја	сљедећу

О	Д	Л	У	К	У
о	давању	сагласности	на	годишњи	

Програм	рада	предшколске	установе

1.	 Даје	 се	 сагласност	 на	 годишњи	
Програм 	 рада 	 предшколске	
установе	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	
Ђукановић“	 Мркоњић	 Град	 за	
2019/2020.	годину.	

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

Број:	02-	022-	152/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	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	29.	Сједници,	одржаној	
дана	25.10.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

Гимназија	Мркоњић	Град	
у	школској	2018/2019.	години		и	упис	

ученика	у	2019/2020.	години

1.	 Прихвата	се	Информација	о	раду	ЈУ	
Гимнази ј а 	 Мркоњић 	 Град 	 у	
школској	2018/2019.	години	и	упис	
ученика	у	2019/2020.	години.

2.	 Овај	закључак	ступа	на	снагу	даном	

године	донијела	је	

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

приступању	изради	измјене	дијела	
Регулационо	–	урбанистичког	

плана,	начину	и	условима	изградње	и	
уређења	у	насељеном	мјесту	

Мркоњић	Град

1.	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 прихвата	 нацрт	 Одлуке	 о	
приступању	изради	измјене	дијела	
Регулационо	 – 	 урбанистичког	
плана,	начину	и	условима	изградње	
и	 уређења	 у	 насељеном	 мјесту	
Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	150/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	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	29.	Сједници,	одржаној	
дана	25.10.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

Дјечији	вртић	„Миља	Ђукановић“
Мркоњић	Град	за	2018/2019.	годину	

1. Усваја	 се	 Извјештај	 о	 Извјештај	 о	
раду	 ЈУ	 Д јечији	 вртић	 „Миља	
Ђукановић“	 Мркоњић	 Град	 за	
2018/2019.	годину.

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

Број:	02-	022-	151/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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основних	 школа	 на 	 подручју	
општине	Мркоњић	Град	у	школској	
2018/2019.	години.

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

Број:	02-	022-	155/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

Нa	oснoву	члана	82.	став	(3)	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Сл.	 гласник	 РС“	
бр.	 97/16	 и	 36/19),	 члaнa	 15.	 стaв	 (5)	
Зaкoнa 	 o 	 зaштити	 стaнoвништвa 	 oд	
зaрaзних	 бoлeсти	 („Сл.	 глaсник	 РС“,	 бр.	
90/17)	и	Прaвилника	o	начину	обављања	
д e з и н ф e к ц и j e , 	 д e з и н с e к ц и j e 	 и	
дератизације	 („Сл. 	 глaсник	 РС“, 	 бр.	
118/18),	 а	 у	 вези	 са	 Уговором	 о	 вршењу	
јесење 	 систематске 	 дератизације	
закљученим	 	 између	Општине	Мркоњић	
Град,	 коју	 заступа	 Начелник	 општине	
Дивна	Аничић	и	предузећа	„Еко	Бел“	д.о.о	
Лакташи, 	 ко јег 	 заступа 	 директор	
Владимир	 Шушњар	 бр.06-404-73/19	 од	
30.09.2019.	 год.,	 у	 прeдмeту	 прoвoђeњa		
jeсeњe 	 систeмaтскe 	 дeрaтизaци je ,	
Нaчeлник	oпштинe	Mркoњић	Грaд,		д	o	н	o	
с	и:

НAРEДБУ
O	OБAВEЗНOJ	ПРEВEНTИВНOJ	
СИСTEMATСКOJ	ДEРATИЗAЦИJИ

НA	ПOДРУЧJУ	OПШTИНE	MРКOЊИЋ	
ГРAД

I
НAРEЂУJE 	 СE 	 вршeњe 	 jeсeњe	

систeмaтскe	 дeрaтизaциje	 нa	 тeритoриjи	
oпштинe 	Mркoњић	 Грaд	 у	 периоду	
окто�ар-децем�ар	2019.	године.	

II
Систeмaтскa	 дeрaтизaциja	 o�ухв-

aтa:

-	 згрaдe	 држaвнe	 упрaвe	 и	o�jeктe	 кojим	
гaздуje	Oпштинa

-		прeдшкoлскe	и	шкoлскe	o�jeктe,
-	 o�jeктe	 у	 власништву	 правних	 лица	 и	

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

Број:	02-	022-	153/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	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	29.	Сједници,	одржаној	
дана	25.10.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

Машинска	школа	Мркоњић	Град	
у	школској	2018/2019.	години		и	упис	

ученика	у	2019/2020.	години

1.	 Прихвата	се	Информација	о	раду	ЈУ	
Машинска	школа	Мркоњић	Град	у	
школској	2018/2019.	години	и	упис	
ученика	у	2019/2020.	години.

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

Број:	02-	022-	154/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.10.2019.	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	29.	Сједници,	одржаној	
дана	25.10.2019.	године,	д	о	н	и	ј	е	л	а		је

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

основних	школа	на	подручју
општине	Мркоњић	Град	у	школској	

2018/2019.	години	

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	 раду	
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рмисaњa	и	плaкaтирaњeм	грaдa	и	сeoских	
цeнтaрa.

VIII
		 	Ова		Наред�а	ступа		на	снагу	даном	
доношења	 и	 �иће	 о�јављена	 у	 „Сл.	
гласнику		Општине	Мркоњић	Град“.

Број:	01-404-73/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	07.10.2019.	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	
16.10.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	3.000,00КМ

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

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

- 	 	 На 	 потрошачку 	 ј единицу 	 -	
00670130	 –	 Одјељење	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности,	
на	 позицију	 416100	 –	 Текуће	
д о з н а к е 	 г р а ђ а н и м а 	 и з	
�уџета.................................3.000,00	КМ

				1.		Средства	се	одобравају	у	сврху	учешћа	
у	 трошковима	 лијечења	 Меланије	
Томић,	 набавке	 слушног	 апарата-
Кохлеарни	 плантат	 (процесор).

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									

самосталних	предузетника,
-	oбjeктe	 зa	 прoизвoдњу,	 склaдиштeњe	 и	
прoмeт	живoтних	нaмирницa	и	прeдм-
eтa		oпштe	упoтрeбe,

-		jaвнe	зeлeнe	пoвршинe,
-		oбaлe	риjeкa,
-		вјерске	објекти	и	гробља,
-		кaнaлизaциoну	мрeжу	и	дeпoниje	смeћa.

III
Општу	 систематску	 дeрaтизaциjу	

ћe	 извoдити	 предузеће	 „Еко-Бел“д.о.о.	
Лакташи	у	периоду	од	09.10.2019.	године	
до	18.10.2019.	године.

IV
Tрoшкoвe	 услугa	 дeрaтизaциje	

плaћajу:

	 	 	 	1.	Oпштинa	Mркoњић	Грaд	зa	o�jeктe	
кojимa	гaздуje,	a	тo	су:
	 	 	 	 	a)	шкoлски	и	прeдшкoлски	o�jeкти	сa	
припaдajућoм	кaнaлизaцинoм	мрeжoм,
							�)	зeлeнe	jaвнe	пoвршинe,
							ц)	вјерски	објекти	и	грo�љa,
							д)	обале	ријека,					
							е)	објекти	којима	газдује	Општина.

	 	 	 2.	 Правна	 лица	 и	 самостални	 преду-
зетници	 зa	 o�jeктe	 кojимa	 гaздуjу	 пo	
звaничнoм								цjeнoвнику	дaвaoцa	услугa.

V
	 Нaдзoр	 нaд	 извoђeњeм	 jeсeњe	

систeмaтскe	дeрaтизaциje	вршићe	Одјељ-
ење	 за	 инспекцијске	 послове	 	 oпштинe	
Mркoњић	Грaд.

VI
Прoтив	 прeдузeћa,	 oдгoвoрних	

лицa	у	прeдузeћимa	и	сaмoстaлних	прeду-
зeтникa,	 кojи	 нe	 пoступe	 у	 склaду	 сa	
Нaрeдбoм	 бићe	 пoднeсени	 	 прекршајни	
налози,	 	 у	 склaду	 сa	 чланом	 61.	 став	 (1)	
тачка	7)		Зaкoна	o	зaштити	стaнoвништвa	
oд	 зaрaзних	 бoлeсти	 („Сл. 	 гласник	
Републике	Српске“	бр.	90/17).

VII
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Извoђaч	 дeрaтизaциje	 je	 дужaн	
блaгoврeмeнo	 oбaвиjeстити	 стaнoвн-
иштвo	 и	 упoзoрити	 нa	 извoђeњe	 oвe	
знaчajнe 	 aкциje 	 путeм	 jaвнoг	 инфo-
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„Служ�еном	 	 	 	 	 гласнику	 општине	
Мркоњић	Град“.						

Број:	01-400-32/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	16.10.2019.	године													Дивна	Аничић,с.р.				
											

										На	основу	члана	84.	став	(18)	Закона	
о	предшколском	васпитању	и	образовању	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	79/15),	 члана	59.	Закона	о	локалној	
с амоуправи 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број:	97/16	и	36/19)	и	
члана	66.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Начелник	 општине	
Мркоњић	 Град,	 дана	 25.10.2019.	 године,	
доноси	

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

Јавног	конкурса	за	пријем	
приправника	у	ЈУ	Дјечији	вртић	

„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град	

I
Даје	 се	 сагласност	за	расписивање	

Јавног	конкурса	за	пријем	приправника	у	
ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	Град	и	то	за	 једног	извршиоца	
из	 категорије	 дјеце	 погинулих	 бораца	
Војске	 Републике	 Српске,	 са	 завршеном	
ВСС	и	 стручним	називом	 -	Дипломирани	
васпитач,	 на	 период	 од	 12	мјесеци,	 у	 ПО	
Подрашница , 	 а 	 чи ј е 	 зараде 	 ће 	 се	
финансирати	 кроз	 Програм	 подршке	
запошљавању	 младих	 са	 ВСС,	 у	 статусу	
приправника 	 у 	 2019 . 	 години	 који	
реализује	 ЈУ	 Завод	 за	 запошљавање	
Републике	Српске.

II
	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	

доношења	и	биће	објављено	у	„Службеном	
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	01-60-9/19.																							НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	25.10.2019.	године													Дивна	Аничић,с.р.				

Страна	8,	број	9 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



С	А	Д	Р	Ж	А	Ј

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ

1.	 Рјешење	 о	 разрјешењу	 начелника	 Одјељења	 за	 општу	 управу	 и	 друштвене	
дјелатности;................................................................................................................................................01

2.	 Рјешење	о	именовању	вршиоца	дужности	начелника	Одјељења	за	општу	управу	и	
друштвене	дјелатности;.......................................................................................................................01

3.	 Закључак	 о	 прихватању	 нацрта	Одлуке	 о	 усвајању	 Ребаланса	 буџета	 општине	
Мркоњић	Град	за	2019.	годину;.........................................................................................................02

4.	 Закључак	 о	 прихватању	 нацрта	 Одлуке	 о	 измјени	 Одлуке	 о	 извршењу	 буџета	
општине	Мркоњић	Град	за	2019.	годину;....................................................................................02

5.	 Одлука	о	начину	и	условима	продаје	непокретности	у	својини	Општине	Мркоњић	
Град	путем	лицитације;........................................................................................................................02

6.	 Закључак	 о	 усвајању	 Годишњег	 плана	 рада	 Начелника	 општине	 и	 Општинске	
управе	за	2019.	годину;..........................................................................................................................04

7.	 Закључак	 о	 прихватању	 нацрта	 Одлуке	 о	 приступању	 изради	 измјене	 дијела	
Регулационо	–	урбанистичког	плана,	начину	и	условима	изградње	и	уређења	у	
насељеном	мјесту	Мркоњић	Град;...................................................................................................04

8.	 Закључак	 о	 усвајању	 Извјештаја	 о	 раду	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“	
Мркоњић	Град	за	2018/2019.	годину;............................................................................................05

9.	 Одлука	 о	 давању	 сагласности	 на	 годишњи	 Програм	 рада	 предшколске	
установе;.....................................................................................................................................................................05

10.	Закључак	 о	 прихватању	 Информације	 о	 раду	 ЈУ	 Гимназија	 Мркоњић	 Град	 у	
школској	2018/2019.	години	и	упис	ученика	у	2019/2020.	години;..............................05

11.	Закључак	о	прихватању	Информације	о	раду	ЈУ	Машинска	школа	Мркоњић	Град	у	
школској	2018/2019.	години	и	упис	ученика	у	2019/2020.	години;..............................06

12.	Закључак	 о	 прихватању	 Информације	 о	 раду	 основних	 школа	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град	у	школској	2018/2019.	години;...................................................06

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ

1.	 Наредба	 о	 обавезној	 превентивној	 систематској	 дератизацији	 на	 подручју	
општине	Мркоњић	Град;.....................................................................................................................06

2.			Рјешење	о	одобрењу	реалокације	средстава,	број	01-400-32/19;.................................07
3.	 Рјешење	 о	 давању	 сагласности	 за	 расписивање	 Јавног	 конкурса	 за	 пријем	

приправника	у	ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град;..........................08




