
Број:	4/19,	25.04.2019.	године,	језик	српског	народа Трг	Краља	Петра	I	Карађорђевића	1
Тел:	050	220	921,	Факс:	050	220	955

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-	63/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	12.04.2019.	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.	
Статута	 општине	Мркоњић	Град	 („Служ-
�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
�ро ј 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град	на	24.	 сједници,	одржаној	
дана	25.04.2019.	године,	донијела	је

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

здравља	„Др	Јован	Рашковић“	
Мркоњић	Град,	у	2018.	години,	са	

годишњим	обрачуном

	 1.	Усваја	се	Извјештај	о	раду	ЈЗУ	Дом	
здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	
Град,	 у	 2018.	 години,	 са	 годишњим	
обрачуном.

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

Број:	02-	022-	64/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	24.	 сједници	одржаној	
дана	25.04.2019.	године,	д	о	н	о	с	и

О	Д	Л	У	К	У
о	одобравању	новчаних	средстава	у	

сврху	учешћа	у	трошковима		
лијечења	Драгомира	Новаковића

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	 д јелатности– 	 позиција	
416100-	 текуће	 дознаке	 грађанима	 из	
б у џ е т а 	 - 	 з д р а в с т в о , 	 Дра гомиру	
Новаковићу	из	Мркоњић	Град,	у	износу	
од	2.000,00КМ.

II
Средства	 из	 тачке	 1.	 ове	 Одлуке	

одобравају	 се	 у	 сврху	 учешћа	 у	 трошк-
овима	лијечења.

Одобрена	средства	исплатиће	се	на	
рачун	супруге	Бранкице	Новаковић,	број:	
5620998150125958	 код	 НЛБ	 Развојне	
банке,	а.д.	Бања	Лука.

III
За	 извршење	 ове	Одлуке	 задужује	
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доношења,	 а	 биће	 објављено	 у	 „Служб-
еном	гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	66/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	и	56.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(«Службени	гласник	
Републике	Српске»,	број	97/16),	члана	36.	
и	 63.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	10/17)	и	члана	179.	Пословника	
о	 раду	 Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град	 («Службени	 гласник	 општине	
Мркоњић	Град»,	број	1/18),	на	приједлог	
Начелника	 општине	 Мркоњић	 Град,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	
24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	
донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	избору	замјеника	начелника	

општине

I
МИРОСЛАВ	 КОМЛЕНИЋ,	 диплом-

ирани	 економиста	 из	 Мркоњић	 Града,	
изабран	 је	 за	 замјеника	 начелника	
општине	 Мркоњић	 Град,	 на	 временски	
период	 трајања	 мандата	 сазива	 Скупш-
тине	који	га	је	изабрао.

II
Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	даном	

доношења,	 а	 биће	 објављено	 у	 „Служб-
еном	гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	67/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	а	у	вези	са	
чланом	 55.	 Закона	 о	 службеницима	 и	
намјештеницима	 у	 органима	 јединице	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град ,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	36.	
Статута	 општине	Мркоњић	Град	 („Служ-
�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
�ро ј 	 10/17) , 	 Скупштина 	 општине	
Мркоњић	Град	на	24.	 сједници,	одржаној	
дана	25.04.2019.	године,	донијела	је

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

здравственом	осигурању
становништва	на	подручју	општине	

Мркоњић	Град

1.	 Прихвата	се	Информација	о	здравс-
твеном	 осигурању	 становништва	
на	 подручју	 општине	 Мркоњић	
Град.

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

Број:	02-	022-	65/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	39.	и	56.	Закона	о	
локалној	самоуправи	(«Службени	гласник	
Републике	Српске»,	број	97/16),	члана	36.	
Статута	 општине	Мркоњић	Град	 („Служ-
бени	 гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	
број	 10/17)	 и	 члана	 179.	 Пословника	 о	
раду	Скупштине	општине	Мркоњић	Град	
(«Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град»,	број	1/18),	на	приједлог	Начелника	
општине	 Мркоњић	 Град,	 Скупштина	
општине	Мркоњић	Град	је	на	24.	сједници,	
одржаној	25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	замјеника	начелника	

општине

I
МАРИОНЕЛА	 ШАРАЦ,	 диплом-

ирани	професор	 географије	из	Мркоњић	
Града,	разрјешава	се	дужности	замјеника	
начелника	општине	Мркоњић	Град.
																																																															

II
Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	даном	
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изабрао.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	69/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	а	у	вези	са	
чланом	 55.	 Закона	 о	 службеницима	 и	
намјештеницима	 у	 органима	 јединице	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град ,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
начелника	Одјељења	за	просторно	
планирање	и	комуналне	послове

1.	 СЛОБОДАН	 РАЈКОВИЋ,	 дипл-
омирани	 правник	 из	 Мркоњић	
Града,	 разрјешава	 се	 дужности	
вршиоца	 дужности	 начелника	
Одјељења	 за	 просторно	 плани-
рање	 и	 комуналне	 послове	 у	
Општинској	 управи	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	70/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	и	
82.	 Закона	 о	 службеницима	 и	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	 Репуб-

године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	
привреду	и	финансије

1 . 	 ТОМИСЛАВ 	 ТОДОРОВИЋ ,	
магистар	 економских	 наука	 из	
Мркоњић	 Града,	 разрјешава	 се	
дужности	 вршиоца	 дужности	
начелника	Одјељења	 за	 привр-
еду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	68/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	и	
82.	 Закона	 о	 службеницима	 и	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
и	 72.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	24.	 сједници	 одржаној	
дана	 25.04.2019.	 године,	 донијела	 је	
сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	начелника	Одјељења	

за	привреду	и	финансије

1 . 	 ТОМИСЛАВ 	 ТОДОРОВИЋ ,	
магистар	 економских	 наука	 из	
Мркоњић	 Града,	 именује	 се	 за	
начелника	Одјељења	 за	 привр-
еду	 и	 финансије	 у	 Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град,	
на	 вријеме	 трајања	 мандата	
сазива	 	 Скупштине	 општине	
Мркоњић 	 Град , 	 ко ји 	 га 	 ј е	



ења	 за	 изградњу	 града	 и	 упра-
вљање	имовином	у	Општ-инској	
управи	 општине	 Мрк-оњић	
Град.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	72/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	и	
82.	 Закона	 о	 службеницима	 и	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
и	 72.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	начелника	Одјељења	

за	изградњу	града	и	
управљање	имовином

1.		НЕДЕЉКО	АНТИЋ,	дипломирани	
и н ж е њ е р 	 ш у м а р с т в а 	 и з	
Мркоњић	 Града,	 именује	 се	 за	
начелника	 Одјељења	 за	 изгра-
дњу	 града	 и	 управљање	 имов-
ином	 у	 Општинској 	 управи	
општине	 Мркоњић	 Град,	 на	
вријеме	трајања	мандата	сазива	
Скупштине	који	га	је	изабрао.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	73/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

лике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	и	72.	
Статута	општине	Мркоњић	Град,	Скупш-
тина	 општине	 Мркоњић	 Град	 на	 24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	начелника	Одјељења	

за	просторно	планирање	
и	комуналне	послове

1.	 СЛОБОДАН	 РАЈКОВИЋ,	 дипл-
омирани	 правник	 из	 Мркоњић	
Града,	именује	 се	 за	начелника	
Одјељења	 за	 просторно	 плани-
рање	 и	 комуналне	 послове	 у	
Општинској	 управи	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 вријеме	
т р а ј ањ а 	 м а н д а т а 	 с а з и в а	
Скупштине	 општине	 Мркоњић	
Град,	који	га	је	изабрао.

2.	 	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	71/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град ,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
начелника	Одјељења	за	изградњу	
града	и	управљање	имовином

1.	 	 ДАМИР	 СЛАДОЈЕВИЋ,	 диплом-
ирани	 инжењер	 пољопривреде	
из	Мркоњић	 Града,	 разрјешава	
се	 дужности	 начелника	 Одјељ-

Страна	4,	број	4 СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ОПШТИНЕ	МРКОЊИЋ	ГРАД



ветеринар	 из	 Мркоњић	 Града,	
именује	се	за	начелника	Одјељ-
ења	 за	 општу	 управу	 и	 друшт-
вене	дјелатности	у	Општинској	
управи	општине	Мркоњић	Град,	
на	 вријеме	 трајања	 мандата	
сазива	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	 Град,	 који	 га	 је	 иза-
брао.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	75/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град ,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

начелника	Одјељења	за	
инспекцијске	послове

1.	МИТАР	 ЦВИЈИЋ,	 дипломирани	
економиста	из	Мркоњић	Града,	
разрјешава	 се	 дужности	 врш-
иоца	дужности	начелника	Одје-
љења	за	инспекцијске	послове	у	
Општинској	 управи	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	76/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град ,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

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

управу	и	друштвене	дјелатности

1.	 ПЕТАР	 КУРИЏА,	 дипломирани	
ветеринар	 из	 Мркоњић	 Града,	
разрјешава	 се	 дужности	начел-
ника	Одјељења	за	општу	управу	
и	 друштвене	 дјелатности	 у	
Општинској	 управи	 општине	
Мркоњић	 Град, 	 на	 вријеме	
трајања	 мандата	 Скупштине	
општине	Мркоњић	Град.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	74/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	и	
82.	 Закона	 о	 службеницима	 и	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
и	 72.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	начелника	

Одјељења	за	општу	управу	
и	друштвенедјелатности

1.	 ПЕТАР	 КУРИЏА,	 дипломирани	
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омирани	 правник	 из	 Мркоњић	
Града,	 разрјешава	 се	 дужности	
секретара	 Скупштине	 општине	
Мркоњић	Град.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	98/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	53.	
Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град ,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	секретара	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

1.	 САША	 РАДИЋ,	 дипломирани	
правник	 из	 Мркоњић	 Града,	
именује	се	за	секретара	Скупш-
тине	 општине	 Мркоњић	 Град,	
на	 вријеме	 трајања	 мандата	
сазива	 Скупштине	 општине	
Мркоњић 	 Град , 	 ко ји 	 га 	 ј е	
изабрао.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	99/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	97/16),	члана	50.	и	
82.	 Закона	 о	 службеницима	 и	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
и	 72.	 Статута	 општине	 Мркоњић	 Град,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	начелника	Одјељења	

за	инспекцијске	послове

1.	 	МИТАР	 ЦВИЈИЋ,	 дипломирани	
економиста	из	Мркоњић	Града,	
именује	се	за	начелника	Одјељ-
ења	 за	 инспекцијске	 послове	 у	
Општинској	 управи	 општине	
Мркоњић	Град,	на	вријеме	трај-
ања	мандата	сазива	Скупштине	
општине	Мркоњић	Град,	који	га	
је	изабрао.

2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	77/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	 намјешт-
еницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
с амоуправ е 	 ( „Службени 	 гл а сник	
Републике	Српске“,	број	97/16)	и	члана	36.	
Статута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град ,	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	24.	
сједници	 одржаној	 дана	 25.04.2019.	
године,	донијела	је	сљедеће

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
секретара	Скупштине	општине	

Мркоњић	Град

1.	МИЛЕНА	 МАЛЕШЕВИЋ,	 дипл-
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период	од	четири	(4)	године.

2.	 Ово 	 р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	79/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 18.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
директора	ЈУ	Дјечији	вртић	„Миља	

Ђукановић“	Мркоњић	Град

1.	 ДАНИЈЕЛА	 ПРОТИЋ,	 васпитач	 у	
предшколској	 установи	 из	 Мрко-
њић	Града,	разрјешава	се	дужности	
вршиоца	 дужности	 директора	 ЈУ	
Дјечији	 вртић	 „Миља	 Ђукановић“		
Мркоњић	Град.

2.	 Ово 	 р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	82/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	
о	 министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 41/03),	 члана	 18.	 Закона	 о	 систему	
јавних	 служби	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	68/07,	109/12	и	
44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	

На	 основу	 члана	 18.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

директора	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	Јован	
Рашковић“	Мркоњић	Град

1.	 Прим.	 др	 РАДИВОЈ	 ЕРАК,	 разрј-
ешава 	 се 	 дужности	 вршиоца	
дужности	 	 директора	 ЈЗУ 	 Дом	
здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“		
Мркоњић	Град.

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

Број:	02-	022-	78/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	
о	 министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 41/03),	 члана	 18.	 Закона	 о	 систему	
јавних	 служби	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	68/07,	109/12	и	
44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	
24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	
донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	директора	ЈЗУ	Дом	
здравља	„Др	Јован	Рашковић“	

Мркоњић	Град

1.	 Прим.	др	РАДИВОЈ	ЕРАК,	именује	се	
за	директора	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	
Јован	Рашковић“		Мркоњић	Град,	на	
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На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 41/03),	 члана	 18.	 Закона	 о	 систему	
јавних	 служби	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	68/07,	109/12	и	
44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	
24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	
донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	директора	ЈУ	Културно-

спортски	центар	„Петар	Кочић“		
Мркоњић	Град	

1.	 Б О РО 	 Б ОШКИЋ , 	 с т р у к о в н и	
економиста	 из	 Мркоњић	 Града,	
имену ј е 	 с е 	 з а 	 директора 	 ЈУ	
Културно-спортски	 центар	 „Петар	
Кочић“	 	Мркоњић	Град,	на	период	
од	четири	(4)	године.

2.	 Ово 	 р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	87/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 18.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

директора	     ЈУ	Центар	за	социјални	
рад	Мркоњић	Град

1.	 СЛОБОДАНКА	 КЉАЈИЋ,	 дипл-
омирани	 економиста	 из	Мркоњић	

24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	
донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	директора	ЈУ	Дјечији	

вртић	„Миља	Ђукановић“	
Мркоњић	Град

1.	 АЛЕКСАНДРА 	 РОЉИЋ, 	 дипл -
омирани	 васпитач	 предшколске	
дјеце,	 из	Мркоњић	 Града,	 именује	
се	 за	 директора	 ЈУ	 Дјечији	 вртић	
„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град,	
на	период	од	четири	(4)	године.

2.	 Ово 	 р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	83/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 18.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
директора	ЈУ	Културно-спортски	

центар	„Петар	Кочић“	Мркоњић	Град

1.	 Б О РО 	 Б ОШКИЋ , 	 с т р у к о в н и	
економиста	 из	 Мркоњић	 Града,	
разрјешава	се	дужности		директора	
ЈУ	 Културно-спортски	 центар	
„Петар	Кочић“		Мркоњић	Град.

2.	 Ово 	 р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	86/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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На	 основу	 члана	 18.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	
директора	Агенције	за	привредни	
развој	општине	Мркоњић	Град

1.	 ГОРАН	ТОДОРОВИЋ,	 дипломирани	
географ	-	туризмолог	из	Мркоњић	
Града,	 разрјешава	 се	 дужности	
директора	Агенције	 за	 привредни	
развој	општине	Мркоњић	Град.

2.	 Ово 	 р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	94/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 41/03),	 члана	 18.	 Закона	 о	 систему	
јавних	 служби	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	68/07,	109/12	и	
44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	
24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	
донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	директора	Агенције	за	

привредни	развој	општине	
Мркоњић	Град

1.	 ГОРАН	ТОДОРОВИЋ,	 дипломирани	
географ	–	туризмолог	из	Мркоњић	
Града,	 именује	 се	 за	 директора	

Града,	 разрјешава	 се	 дужности	
вршиоца	 дужности	 директора	 ЈУ	
Центар	за	социјални	рад	Мркоњић	
Град.

2.	 Ово 	 Р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	90/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	
о	 министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима	 Републике	 Српске	 („Служ-
бени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
41/03),	члана	18.	Закона	о	систему	јавних	
служби	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 68/07,	 109/12	 и	 44/16),	
члана	 87.	 Закона	 о	 социјалној	 заштити	
(«Службени	 гласник	 Републике	 Српске»,	
број	 37/12	и	 90/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	директора	ЈУ	Центар	за	

социјални	рад	Мркоњић	Град

1.	 ДРАГАН	 ПЛЕЈИЋ,	 дипломирани	
социјални	 радник	 из	 Мркоњић	
Града,	 именује	 се	 за	 директора	 ЈУ	
Центар	за	социјални	рад	Мркоњић	
Град,	 на	 период	 од	 четири	 (4)	
године.

2.	 Ово 	 Р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	91/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	
о	 министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима	 Републике	 Српске	 („Служ-
бени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
41/03),	члана	18.	Закона	о	систему	јавних	
служби	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 68/07,	 109/12	 и	 44/16)	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	је	на	24.	сједници,	одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	чланова	Управног	одбора	
ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	Јован	Рашковић“	

Мркоњић	Град

I	 	 	За	 чланове	 Управног	 одбора	 ЈЗУ	 Дом	
здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	 Мркоњић	
Град,		именују	се:

1.	 	 Драга	 Лекић,	 професор	 српског	
језика	и	књижевности,	

2.	 	 Стевица	 Еремија,	 дипломирани	
економиста,	и

3.	 	 Милица	 Ступар,	 дипломирани	
социјални	радник.

II			Чланови	Управног	одбора	именују	се	на	
период	од	4	(четири)	године.

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

Број:	02-	022-	81/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

Агенције	 за	 привредни	 развој	
општине	Мркоњић	Град,	на	период	
од	четири	(4)	године.

2.	 Ово 	 р јешење	 ступа 	 на 	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављ-
ивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	95/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 16.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

чланова	Управног	одбора
	ЈЗУ	Дом	здравља	„Др	Јован	Рашковић“	

Мркоњић	Град

I	 	 Разрјешавају	 се	 дужности	 вршиоци	
дужности	 чланова	 Управног	 одбора	 ЈЗУ	
Дом	 здравља	 „Др	 Јован	 Рашковић“	
Мркоњић	Град,	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	наредног	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном			
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	80/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 број	 10/17),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	је	на	24.	сједници,	одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

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

Мркоњић	Град

I	 	 	За	чланове	Управног	одбора	ЈУ	Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	Мркоњић	Град,					
именују	се:

1.	 	 Бранка	 Тодоровић,	 бакалауреат	
математике	и	информатике,	

2.	 	Сњежана	Писарић,	мастер	проф-
есор	биологије,

3.	 	 Јован	 Марчета,	 дипломирани	
економиста,

4 . 	 	 Весна 	 Субашић , 	 ва спитач	
предшколске	дјеце,	и

5 . 	 	 Милана 	 Тепић , 	 економски	
техничар.	

II			Чланови	Управног	одбора	именују	се	на	
период	од	4	(четири)	године.
III	 	Ово	рјешење	ступа	на	снагу	наредног	
дана	од	дана	објављивања	у	 „Службеном		
гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	85/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 16.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

чланова	Управног	одбора
	ЈУ	Културно-спортски	центар	„Петар	

Кочић“	Мркоњић	Град

I	 	 Разрјешавају	 се	 дужности	 вршиоци	

На	 основу	 члана	 16.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

чланова	Управног	одбора	ЈУ	Дјечији	
вртић	„Миља	Ђукановић“	

Мркоњић	Град

I	 	 Разрјешавају	 се	 дужности	 вршиоци	
дужности	 чланова	 Управног	 одбора	 ЈУ	
Дјечији	 	вртић	„Миља	Ђукановић“	Мрко-
њић	Град,	у	сљедећем	саставу:

1.			Јована	Келечевић,	дипломирани	
правник,	предсједник,

2.	Милка	 Дошен	 Радовановић,	
професор 	 руског 	 ј езика 	 и	
књижевности,	члан,	

3.	 Борислав	 Ћулум,	 дипломирани	
економиста,	члан,

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

5.	 Јелена	 Ступар,	 професор	 разр-
едне	наставе,	члан.

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

Број:	02-	022-	84/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима	Републике	Српске	(„Служб-
ени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	
41/03),	члана	18.	Закона	о	систему	јавних	
служби	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 68/07,	 109/12	 и	 44/16)	 и	
члана	36.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
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На	 основу	 члана	 16.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

чланова	Управног	одбора	ЈУ	Центар	за	
социјални	рад	Мркоњић	Град

I	 	 Разрјешавају	 се	 дужности	 вршиоци	
дужности	 чланова	 Управног	 одбора	 ЈУ	
Центар	за		социјални	рад	Мркоњић	Град,	у	
сљедећем	саставу:

1.	 	Мира	Стојичић,	виша	медицинска	
сестра,

2.	 	Мирјана	Попадић,	професор	разр-
едне	наставе,	и	

3.	 	 Стојанка	 Врбљанац,	 хемијски	
техничар.

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

Број:	02-	022-	92/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

дужности	 чланова	 Управног	 одбора	 ЈУ			
Културно-спортски	центар	„Петар	Кочић“	
Мркоњић	Град,	у	сљедећем	саставу:

1.		Предраг	Малешевић,	

2.		Рада	Чегар,	и

3.		Марко	Ђуровић.

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

Број:	02-	022-	88/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	
о	 министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 41/03),	 члана	 18.	 Закона	 о	 систему	
јавних	 служби	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	68/07,	109/12	и	
44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	
24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	
донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	чланова	Управног	одбора	

ЈУ	Културно-спортски	центар	
„Петар	Кочић“	Мркоњић	Град

I 	 	 За	 чланове	 Управног 	 одбора	 ЈУ	
Културно-спортски	центар	„Петар	Кочић“	
Мркоњић		Град,	именују	се:

1.			Рада	Чегар,	професор	географије,		

2.			Миодраг	Ђуза,	доктор	медицине,

3.			Иле	Димитрић,	дипломирани	
економиста.

II			Чланови	Управног	одбора	именују	се	на	
период	од	4	(четири)	године.

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

Број:	02-	022-	89/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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На	 основу	 члана	 16.	 Закона	 о	
систему	 јавних	 служби	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/17,	
109/12	 и	 44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
10/17),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	разрјешењу	вршиоца	дужности	

чланова	Управног	одбора
	Агенције	за	привредни	развој	

општине	Мркоњић	Град

I	 	 Разрјешавају	 се	 дужности	 вршиоци	
дужности	 чланова	 Управног	 одбора	
Агенције	 за	 привредни	 развој	 општине	
Мркоњић	Град,	у	сљедећем	саставу:

1.	 	Сњежана	Ђурђевић,	дипломирани	
инжењер	 прехрамбене	 техно-
логије,	

2.	Милан	 Ковачевић,	 дипломирани	
инжењер	менаџмента,	и

3 . 	Милан	 Росић , 	 дипломирани	
инжењер	машинства.

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

Број:	02-	022-	96/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 41/03),	 члана	 18.	 Закона	 о	 систему	
јавних	 служби	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	68/07,	109/12	и	
44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	
24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	

На	основу	члана	12.	став	3.	Закона	
о	 министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима 	 Републике 	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 41/03),	 члана	 18.	 Закона	 о	 систему	
јавних	 служби	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	68/07,	109/12	и	
44/16)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Мркоњић	 Град	 („Службени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	 10/17),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	је	на	
24.	сједници,	одржаној	25.04.2019.	године,	
донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	чланова	Управног	одбора	

ЈУ	Центар	за	социјални	рад	
Мркоњић	Град

I	 	 	За	чланове	Управног	одбора	ЈУ	Центар	
за	социјални	рад	Мркоњић	Град,	именују	
се:

1.			Мира	Стојичић,	виша	медицинска	
сестра,

2.	 Драга	 Лекић,	 професор	 српског	
језика	и	књижевности,	и

3 . 	 Перо 	 Галић , 	 дипломирани	
инжењер	шумарства.

II			Чланови	Управног	одбора	именују	се	на	
период	од	4	(четири)	године.

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

Број:	02-	022-	93/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	године							Миленко	Милекић,с.р.
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ника	Скупштине	општине	Мркоњић	Град,	
изабран	је	БЛАШКО	КАУРИН	из	Мркоњић	
Града,	 на	 временски	 период	 трајања	
мандата	 сазива	 Скупштине	 који	 га	 је	
изабрао.

II
Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	 наре-

дног	дана	од	дана	објављивања	у	 „Служ-
беном	гласнику	општине	Мркоњић	Град“.

Број:	02-	022-	100/19.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	
25.04.2019.	 године	 Начелник	 општине	
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о	одо�рењу	реалокације	средстава

Одо�рава	се	реалокација	средстава		
у	износу	од	35.500,00	КМ		

1.	 Реалокација	 средстава	 из	 тачке	 1.	
овог	рјешења	извршиће	се	:

-			Са	потрошачке	јединице	0670140	–	
Одјељење	 за	 привреду	 и	 финан-
сије,	позиција	411100	–	Расходи	за	
�руто	плате....................35.500,00	КМ	

- 	 На 	 п отрошачку 	 ј е диницу 	 -	
00670140	–Одјељење	за	привреду	
и	финансије,	на	позицију	638000	–	
Издаци	 за	 накнаде	 плата	 које	 се	
рефундирају...................35.500,00	КМ	

	
2.	 Релокација	се	врши	пошто	је	план-

ом	буџета	за	2019.	годину	позиција	
638000	 подцијењена	 за	 35.500,00	
КМ.

3.	 За	реализацију	овог	Рјешења	заду-
жује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије.

4.	 Ово	рјешење	ступа	на	снагу	даном	

донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	именовању	чланова	Управног	одбора	
Агенције	за	привредни	развој	општине	

Мркоњић	Град

I			За	чланове	Управног	одбора	Агенције	за	
привредни	 развој	 општине	 Мркоњић	
Град,	именују	се:

1. Гордана	 Пекез, 	 дипломирани	
географ-туризмолог,

2. Предраг	 Ступар,	 дипломирани	
правник,	и

3. Слађана	 Комленић,	 дипломирани	
педагог.

II			Чланови	Управног	одбора	именују	се	на	
период	од	4	(четири)	године.

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

Број:	02-	022-	97/19.																						ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	25.04.2019.	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	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	број	10/17),	а	у	вези	са	чланом	7.	и	
25. 	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Службени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 број	
1/18),	 Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 је 	 на 	 24 . 	 с једници, 	 одржаној	
25.04.2019.	године,	донијела

Р	Ј	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	избору	потпредсједника	Скупштине	

општине	Мркоњић	Град

I
За	 потпредсједника	 Скупштине	

општине	 Мркоњић	 Град,	 из	 реда	 одбор-
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доношења	 и	 �иће	 о�јављено	 у	
„Служ�еном	 	 	 	 	гласнику	општине	
Мркоњић	Град“.																										

Број:	01-400-17/19.																		НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
Дана,	25.04.2019.	године													Дивна	Аничић,с.р.								
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