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и	више	за	све	године	студија;
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	
породица	у	којима	студира	троје	и	више	
студената,	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.

Студенти 	 приватних 	 високо -
школских	установа		могу	остварити	право	
на	 стипендију	 у	 складу	 са	 тачком	 2.	 и	
тачком	5.
	 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	
( " С л ужб е ни 	 гл а с н и к 	 Ре п у б л и к е	
Српске",број	 97/16)	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мркоњић	 Град	 ("Службени	
гласник	 општине	Мркоњић	 Град",	 број	
5/14)	Скупштина	општине	Мркоњић	Град	
на	11.	сједници	одржаној	дана		17.11.2017.	
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		
2017/2018.	години

Члан	1.
	 Овом	Одлуком	утврђују	се	услови	и	
начин 	 стипендирања 	 студената 	 из	
средстава	буџета	општине	Мркоњић	Град,	
за 	 студенте 	 са 	 пребивалиштем 	 на	
подручју	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	стипендију	у	
школској	2016/2017.	години,
a	 редовно	 су	 уписали	 наредну	 годину	
студија;
2.		Студенти	који	имају	просјек	оцјена	9,00	
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Студентима	 без	 једног	 родитеља	
бодови	из	критеријума	1	увећавају	се	за	5	
бодова.

КРИТЕРИЈУМ	2.
-	 	 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	
студената	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	 подносе	 Одјељењу	 за	 општу	
управу	и	друштвене	дјелатности	у	року	од	
15	дана	од	дана	објављивања	конкурса	у	
средствима	 јавног	 информисања,	 на	
огласној	 табли	 општине	 и	 интернет	
страници	општине	Мркоњић	Град.

Члан	8.
Уз	 захтјев	 за	 додјелу	 стипендија	

студенти	требају	приложити:
1 . 	 Ув ј е р е њ е 	 о 	 с т а л н о м 	 м ј е с т у	
пребивалишта	 на	 подручју	 општине	
Мркоњић	Град	најмање	 24	мјесеца	прије	
подношење	захтјева	(члан	2.	тачка	1-7);
2.	 	увјерење	о	први	пут	уписаној	години	

· 	 с т уд ен ти 	 руд ар с ко - г е о л ошко г	
факултета,

Студенти 	 ко ји 	 студира ју 	 на	
ви с окошкол с ким 	 ус т анов ама 	 на	
студијима	из	предходног	става,	остварују	
право	на	додјелу	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	
обезбјеђује	обрасце	пријава	за	конкурс	и	
образац	 изјаве	 да	 студент	 не	 прима	
стипендију	 из	 других	 јавних	 извора	
стипендирања.

Конкурс	 се	 објављује	 у	 једним	 од	
дневних	новина,	као	и	на	огласној	табли	
општине	и	интернет	 страници	 општине	
Мркоњић	Град.

Члан	5.
П о 	 о с н о в у 	 м а т е р и ј а л н о -

финансијског	 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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Члан	11.
	 Подносиоци	 пријава	 имају	 право	
приговора	 на	 прелиминарну	 ранг	 листу	
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	
општине 	 и 	 корисник 	 стипенди ј е	
закључују	уговор	о	стипендирању,	којим	
се	 детаљно	 регулишу	 права	 и	 обавезе	
уговорних	страна.

Члан	12.
	 Број	 корисника	 стипендија	 биће	
ограничен 	 	 висином 	 планираних	
средстава	 у	 буџету	 општине	 за	 2018.	
годину.

Члан	13.
	 Висина	мјесечне	стипендије	за	све	
године	студија	износи	120,00	КМ,	изузев	
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	 01.01.2018.	 године	 до	
31.10.2018.	године.

Исплата 	 стипендија 	 се 	 врши	
мјесечно	 	 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	

студија,	(члан	2.	тачка	1-7);
3.	 	 увјерење	 о	 просјечној	 оцјени	 за	 све	
године	студија	(члан	2.	тачка	2,7);
4.	 	 копију	 прве	 стране	 индекса	 (члан	 2.	
тачка	1-7);
5.	 	 копије	 свједочанстава	 свих	 разреда	
(члан	2.	тачка	6);
6.			кућну	листу	(члан	2.	тачка	3,	6,7);
7. 	 увјерење 	 о 	 приходима 	 по 	 члану	
домаћинства	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	оба	родитеља	(члан	2.	тачка	
4.);
10.		Изјава	да	студент	не	прима	стипендију	
од	 других	 даваоца	 стипендије	 (члан	 2.	
тачка	1-7)
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	
з а т в а р ања 	 Конк у р с а 	 з а 	 д од ј е л у	
стипендија 	 и 	 у 	 истом 	 року 	 утврди	
одвојене	 прелиминарне	 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.



одговорношћу	 „AH-CNC-COMPANY“	
Мркоњић	Град	у	закуп	пословни	простор	
који	 се	 налази	 у	 пословној	 згради	 у	
насељеном	 мјесту	 Бараћи,	 изграђена	 на	
парцели	 означеној	 к.ч.26/20,	 к.о.Бараћи,	
уписане	 у	 п.л. 	 �рој: 	 582/4, 	 укупне	

2површине	2.444	м ,	 а	 које	некретнине	 се	
састоје	 од	 привредне	 зграде	 површине	

2
611	м 	и	земљишта-економско	двориште	

2
површине	1.833	м ,	власништво	Општине	
Мркоњић	Град	са	1/1	дијела,	на	период	од	
5(пет)	 година,	 уз	 могућност	 његовог	
продужетка.			

II
	 Цијена	 закупнине,	 �ез	 урачунатог	
ПДВ-а,	 за	 додјељени	 пословни	 простор	
износи	 1.000,00	 КМ	 мјесечно,	 а	 начин	
плаћања	 �иће	 регулисан	 уговором	
закљученим	 између	 Општине	 Мркоњић	
Град	и	„AH-CNC-COMPANY“	ДОО	Мркоњић	
Град..

III
	 Овлашћује	 се	 Начелник	 Општине	
Мркоњић	 Град	 	 да,	 у	 име	 Општине	
Мркоњић	 Град,	 закључи	 Уговор	 са	 „AH-
CNC-COMPANY“	 ДОО	 Мркоњић	 Град,	 у	
складу	са	тачком	I	и	II	ове	Одлуке	којим	ће	
се	детаљно	регулисати	међусо�на	права	и	
о�авезе	закупопримца	и	закуподавца.	
																																																																															

IV
За	 реализацију	 ове	 Одлуке , 	 у	

погледу 	 закључивања 	 Уговора 	 из	
претходне	 тачке	 и	 праћења	 извршавања	
свих	 уговорних	 о�авеза	 закупопримца,	
задужује	се	Одјељење	за	изградњу	града	и	
управљање	 имовином	 и	 Одјељење	 за	
привреду	и	финансије	Општинске	управе	
Општине	Мркоњић	Град.	

V
Уколико	 закупац,	 у	 периоду	 од	 24	

мјесеца	 од	 закључења	 Уговора	 о	 закупу,	
одлучи	 да	 откупи,	 а	 закуподавац	 да	 прода	
пословне 	 просторије 	 са 	 припадајућим	
земљиштем , 	 у 	 свему 	 према 	 важећим	
законским	прописима	о	продаји	некретнина,	
до	тада	исплаћена	новчана	средства	по	основу	
закупнине 	 урачунаће 	 се 	 у 	 постигнуту	
купопродајну 	 цијену 	 ових 	 некретнина ,	
уколико	закупац	буде	најуспјешнији	понуђач	

враћања	стипендије,	у	противном	дужан	
је	примљени	износ	стипендије	вратити	у	
цјелости.

Корисник	стипедније	из	предходног	
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	
Одјељење	 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	
с т у д е н а т а 	 п р в о г 	 ц и к л у с а 	 н а	
високошколским	 установама	 у	школској		
2016/2017.	 години	 („Службени	 гласник	
општине	Мркоњић	Град„	број	7/16).

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

Број:	02-	022-	146/17.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	17.11.2017.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 22 . 	 Закона	 о	
стварним	 правима	 („Служ�ени	 гласник	
Репу�лике	 Српске“,	 �рој:	 124/08,	 3/09,	
58/09,	95/11	и	60/15),	члана	7.	и	8.	Закона	
о	 закупу	 пословних	 зграда	 и	 просторија	
(„Служ�ени	 лист	 СР	 БиХ“,	 �рој:	 33/77,	
12/87	и	 30/90),	 члана	39.	 став	 2.	 тач.13)	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Служ�ени	
гласник	Репу�лике	Српске“,	�рој:	97/16)	и	
члана	40.	Статута	општине	Мркоњић	Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој.	 5/14),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град,	на	11.	сједници	одржаној	
дана	17.11.2017.	године	донијела	је	

О	Д	Л	У	К	У
о	додјели	у	закуп	пословног	простора	у	

насељеном	мјесту	Бараћи

I
	 Даје	 се	 Друштву	 са	 ограниченом	
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Тужилаштво	 Босне	 и	 Херцеговине	 је	
учинило	 велику	 увреду,	 понижење	 и	
неправду	 Општини	 Мркоњић	 Град,	
имајући	 у	 виду	 да	 је	 у	 Мркоњић	 Граду,	
током	 хрватске	 окупације	 у�ијено	 357	
лица	 и	 учињен	 злочин,	 а	 1996.	 године	
пронађена	 је	 највећа	 масовна	 гро�ница	
српског	 народа	 на	 подручју	 Репу�лике	
Српске,	са	181	тијелом	у�ијених	цивила	и	
припадника	ВРС,	што	је	још	један	доказ	да	
Тужилаштво	БиХ	не	предузима	истражне	
радње	када	је	у	питању	злочин	учињен	над	
српским	народом.	

3.	 Комплетна 	 документаци ја 	 о	
извршеном	злочину,	геноциду	и	ур�ициду	
у	Општини	Мркоњић	Град	током	трајања	
хрватске	окупације	од	септем�ра	1995.	до	
фе�руара	 1996. 	 године, 	 враћена	 је	
Тужилаштву	 БиХ	 од	 стране	 Хашког	
тр�унала,	али	и	након	20	година,	иако	су	
познати	 извршиоци	 и	 налогодавци,	
Тужилаштво	БиХ	ништа	није	предузело	на	
с провођењу 	 и с тра г е , 	 х апшењу 	 и	
санкционисању 	 починилаца 	 овог	
кривичног	дјела	-	ратног	злочина	против	
српског	становништва	који	је	почињен	на	
подручју	општине	Мркоњић	Град.	

Осуђујемо	 сваки	 злочин,	 тражимо	 и	
апелу јемо , 	 по 	 ко 	 зна 	 ко ји 	 пут, 	 да	
Тужилаштво	 БиХ	 спроведе	 истрагу	 з�ог	
кривичног	 дјела	 Ратног	 злочина	 над	
српским	 становништвом	 на	 подручју	
Општине 	 Мркоњић 	 Гр ад 	 и 	 д а 	 с е	
починиоцима	изрече	заслужена	казна.

4.	 О в а ј 	 З а к љу ч а к 	 о � ј а в и т и 	 у		
„Служ�еном	гласнику	општине	Мркоњић	
Град“

Број:	02-	022-	147/17.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	17.11.2017.	године							Миленко	Милекић,с.р.

у	 поступку	 јавног	 конкурса	 за	 располагање	
некретнинама	 у	 својини	Општине	Мркоњић	
Град.

У	 случају	 да	 дође	 до	 купопродаје	
некретнина	 које	 су	 предмет	 ове	 Одлуке,	
сходно	 претходном	 ставу,	 почетна	 цијена	 у	
поступку	 јавног	 надметања	 ће	 износити	
100.000,00	КМ	.

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

Број:	02-	022-	145/17.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	17.11.2017.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	 40.	 и	 82.	 Статута	
општине	 Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	
гласник	 општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој.	
5/14)	и	члана	125.	Пословника	Скупштине	
општине	 Мркоњић	 Град	 -	 пречишћен	
текст	 („Служ�ени	 гласник	 општине	
Мркоњић	 Град“,	 �рој.	 3/10)	 	 Скупштина	
општине	Мркоњић	Град,	на	11.	 сједници	
одржаној	 дана	 17.11. 	 2017. 	 године	
донијела	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К
о	осуди	начина	рада	Агенције	за	
истраге	и	заштиту	(СИПА)	БиХ	и	
Тужилаштва	БиХ	и	селективног	

приступа		истраживања	
ратног	злочина

1.	Скупштина	 општине	 Мркоњић	
Град	 најоштрије	 осуђује	 селективни	 и	
пристрасан	приступ	истраживању	ратних	
злочина,	 што	 је	 очигледно	 видљиво	
приликом	 лишавање	 сло�оде	 четворице	
припадника	 Војске	 Репу�лике	 Српске:	
Чигоја	 Бранка,	 Тодић	 Жељка,	 Бошкић	
Саше	 и	 Гламочак	 Милорада,	 које	 је	
извршено	 дана	 15.11.2017.	 године	 у	
Мркоњић	 Граду	 од	 стране	 припадника	
Агенције	 за	 истраге	 и	 заштиту	 (СИПА)	
БиХ,	по	налогу	Тужилаштва	БиХ.

2.	 Лишавање	 сло�оде	 четворице	
припадника	 ВРС	 из	 Мркоњић	 Града,	
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Град“,	 �рој	 5/14),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	11.	 	сједници,	одржаној	
дана	17.11.2017.	године,	донијела	је

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

извршењу	�уџета	општине	Мркоњић	
Град	за	2018.	годину

1.	 Скупштина	 општине	 прихвата	
Нацрт	 Одлуке	 о	 извршењу	 �уџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 2018.	
годину,	у	износу	од	10.220.000	КМ.

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

							
					
Број:	02-	022-	143/17.																		ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	17.11.2017.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 39 . 	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(„Служ�ени	гласник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	40.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
Град“,	 �рој	 5/14),	 Скупштина	 општине	
Мркоњић	Град	на	11.	 сједници,	одржаној	
дана	17.11.2017.	године,	донијела	је

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

експлоатацији	природних	ресурса
на	подручју	општине	Мркоњић	Град	у	

2016.	години

1.	 Прихвата	 се	 Информација	 о	
експолоатацији	 природних	 ресурса	 на	
подручју	општине	Мркоњић	Град	у	2016.	
години.

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

Број:	02-	022-	144/17.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	17.11.2017.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	основу	члана	31.	и	33.	Закона	о	
�уџетском	 систему	 Репу�лике	 Српске		
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој:	 121/12,	 52/14,	 103/15	 и	 15/16),	
члана	 	39.	Закона	о	локалној	самоуправи	
(„Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	 Српске“,	
�рој	97/16)	и	члана	40.	Статута	општине	
Мркоњић	 Град	 („Служ�ени	 гласник	
општине	 Мркоњић	 Град“,	 �рој	 5/14),	
Скупштина	општине	Мркоњић	Град	на	11.		
сједници,	 одржаној	 дана	 17.11.2017 .	
године,	донијела	је

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

усвајању	�уџета	општине	Мркоњић	
Град	за	2018.	годину

1.	 Скупштина	 општине	 прихвата	
Нацрт	 Одлуке	 о	 усвајању	 �уџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 2018.	
годину,	у	износу	од	10.220.000	КМ	и	
упућује	 на	 јавну	 расправу,	 ради	
при�ављања	примјед�и,	мишљења	
и	приједлога.
Јавна	расправа	ће	�ити	спроведена	
у	року	од	30	дана.

2.	 Задужује	се	Одјељење	за	привреду	
и	 финансије	 Општинске	 управе	
општине	Мркоњић	Град	да	проведе	
јавну	 расправу	 на	 Нацрт	 �уџета	
општине	 Мркоњић	 Град	 за	 2018.	
годину.

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

								

Број:	02-	022-	142/17.																				ПРЕДСЈЕДНИК	СО
Дана,	17.11.2017.	године							Миленко	Милекић,с.р.

На	 основу	 члана	 31,	 33,	 39.	 и	 41.	
Закона	 о	 �уџетском	 систему	 Репу�лике	
Српске	 	 („Служ�ени	 гласник	 Репу�лике	
Српске“,	 �рој:	 121/12,	 52/14,	 103/15,	
15/16),	 члана	 	 39.	 Закона	 о	 локалној	
с амоуправи 	 ( „Служ�ени 	 гл а сник	
Репу�лике	Српске“,	�рој	97/16)	и	члана	40.	
С тат ута 	 општине 	 Мркоњић 	 Град	
(„Служ�ени	 гласник	 општине	 Мркоњић	
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