Број: 3/14, 30.04.2014. године, језик српског народа

На основу члана 30. став 1. алинеја 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05 и 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град - пречишћен текст
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/10 и 4/12.) Скупштина општине
Мркоњић Град на 16. сједници одржаној дана
30.04./2014. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о усвајању Завршног рачуна буџета
општине Мркоњић Град за 2013 годину
Члан 1.
Усваја се Завршни рачун буџета
општине Мркоњић Град за 2013. годину, који
садржи:
Укупно приходи, примици, грантови
8.869.533,00 KM
Расходи за оређене намјене
7.733.748.00 КМ
Отплата домаћег задуживања
966.022,00 КМ
Укупни расходи
8.607.832,00 KM
Члан 2.
Остварени суфицит
у 2013. години је
169.757,00 КМ.
Члан 3.
Са оствареним суфицитом из члана 2.
биће покривен дио дефицита из ранијих
година.
Члан 4.
Саставни дио Одлуке је табеларни

Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955

преглед прихода, примитака, расхода,
издатака, прихода и расхода обрачунског
карактера, средстава и извора средстава,
потраживања и обавеза.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град.“

Број 02-022-49/14
Дана, 30.04.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

Страна 2, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

1. Порески приходи
2. Непорески приходи
3. Грантови
4. Трансфер од РС
5. Примици од нефинансијске имовине
6. Примици за финансијску имовину
6. Укупно примици
(приходи и примици)

4.758.517,00
2.659.962,00
26.143,00
1.054.047,00
270.908,00
99.956,00
8.869.533,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

7. Расходи за лична примања
8. Расходи по основу коришћења роба и услуга
9. Расходи за финансијске трошкове
10. Расходи за субвенције
11. Расходи за грантове
12. Расходи за социјалну заштиту
13. Расходи за нефинансијску имовину
14. Расходи за финансијску имовину
15. Расходи за отплату кредита
16. Укупно расходи

2.581.995,00
1.637.260,00
115.434,00
160.964,00
922.931,00
1.299.761,00
836.659,00
178.750,00
966.022,00
8.699.776,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

169.757,00

КМ

1.178.595,00
2.008.807,00

КМ
КМ

Новчана средства
Краткорочна потраживања
Дугорочни пласмани
Нефинансијска имовина
Укупно актива

326.666,00
2.763.000,00
3.757.657,00
50.085.266,00
56.932.589,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

Краткорочна обавеза
Дугорочне обавезе
Властити извори
Укупно пасива

4.120.775,00
4.638.021,00
48.173.793,00
56.932.589,00

КМ
КМ
КМ
КМ

104.763,00

КМ

Разлика прихода и примитака и
расхода и издатака - суфицит
Обрачунски приходи и расходи
Приходи обрачунског карактера
Расходи обрачунског карактера

Ванбилансна евиденција

На основу члана 30. Закона о локалној
смоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.)
и члана 36. Статута општине Мркоњић Град –
Пречишћени текст („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 5/10. и 4/12.)
Скупштина општине Мркоњић Град, на 16.
сједници одржаној дана 30.04.2014. донијела
је сљедећу

ОДЛУКУ
о верификацији мандата изабраног
одборника
Члан 1.
Верификује се мандат
изабраног
одборника Остоје Дулића у Скупштину
општине Мркоњић Град, који му је додијељен
као кандидату на листи Социјалистичке

30.04.2014.

Број 3 Страна 3

партије.

сагласност начелника општине“, бришу се.

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

Број 02-022-47/14
Дана, 30.04.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 50. Закона о гробљима
и погребној дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“ број: 31/13 и 6/14.) и
члана 36. Статута општине Мроњић Град –
пречишћен текст („Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12),
Скупштина општине Мркоњић Град на 16.
сједници одржаној дана 30.04.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
гробљима и погребној дјелатности
Члан 1.
У Одлуци о гробљима и погребној
дјелатности („Службени гласник општине
Мркоњић Гад“, број: 7/13) у члану 2. у ставу 1.
послије ријечи „Мркоњић Град“, додају се
запета и ријечи: „осим гробаља вјерских
заједница која су у њиховом власништву“.
Члан 2.
У члану 9. у ставу 2. ријечи „капелама
и другим“, бришу се.
Члан 3.
У члану 134. у ставу 2. послије ријечи
„Скупштина општине“, додају се запета и
ријечи „осим гробаља вјерских заједница која
су у њиховом власништву“.
Члан 4.
У члану 15. у ставу 3. послије ријечи
„гробља“ ставља се тачка, а ријечи „уз
претходно прибављену сагласност начелника
општине“, бишу се.
Члан 5.
У члану 17. у ставу 2. послије ријечи
„гробља“ ставља се тачка, а ријечи „уз

Члан 6.
Члан 42., брише се.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивбања у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-46/14
Дана, 30.04.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 36. Статута општине
М р ко њ и ћ Гр а д - п р е ч и ш ћ е н и т е к с т
(''Службени гласник општине Мркоњић
Град'', број: 5/10 и 4/12), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 16. сједници одржаној дана
30.04. 2014. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о одобравању средстава у сврху плаћања
трошкова школарине
I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град,
са позиције – Текуће помоћи ученицима,
студентима и појединцима у области науке, у
износу од 1.500,00 КМ, кориснику Тијани
Вујичић.
II
Средства се одобравају у сврху
ф и н а н с и р а њ а ш ко л а р и н е с т уд е н т у
Д о к т о р с к и х а к а д е м с к и х с т уд и ј а
Архитектонског факултета, универзитета у
Београду.
III
За извршење ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду и фанансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном
гласнику'', општине Мркоњић Град.

Број 02-022-45/14
Дана, 30.04.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

Страна 4, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу члана 36. Статута општине
М р ко њ и ћ Гр а д - п р е ч и ш ћ е н и т е к с т
(''Службени гласник општине Мркоњић
Град'', број: 5/10 и 4/12), Скупштина општине
Мркоњић Град, на 16. сједници одржаној дана
30.04.2014. године, д о н и ј е л а ј е

I
У састав Комисије за имплементацију
Програма за подстицај привредног општине
Мркоњић Град у 2014. години (Компонента:
Подршка развоју МСП и предузетништва),
именују се:
1. Миленко Милекић, предсједник
2. Гојко Грабеж, члан,
3. Томислав Тодоровић, члан,
4. Горан Тодоровић, члан,
5. Војислав Бошкић, члан.

ОДЛУКУ
о одобравању средстава у сврху плаћања
трошкова лијечења
I
Овом Одлуком се одобравају новчана
средства из буџета општине Мркоњић Град,
са позиције буџетске резерве, у износу од
1.000,00 КМ, брачном пару Бориславу и
Сенки Љубоја.
II
Одобрена средства ће се искористити
у сврху лијечња супружника и исплатит ће се
на рачун корисника број: 562-003-8025973572 (НЛБ РАЗВОЈА БАНКА).
III
За извршење ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду и фанансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном
гласнику'', општине Мркоњић Град.

Број 02-022-44/14
Дана, 30.04.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град- Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/10 и 4/12), Скупштина општине
Мркоњић Град на 16. сједници, одржаној дана
30.04.2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију Програма за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић
Град у 2014. години
(Компонента: Подршка развоју МСП и
предузетништва)

II
Задаци Комисије из тачке I овог
Рјешења одређени су Програмом за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић Град у
2014. години.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“

Број 02-022-51/14
Дана, 30.04.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 36. Статута
општине Мркоњић Град-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/10 и 4/12), Скупштина општине
Мркоњић Град на 16. сједници, одржаној дана
30.04.2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију Програма за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић
Град у 2014. години
(Компонента: Подршка развоју
пољопривреде)
I
У састав Комисије за имплементацију
Програма за подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град у 2014. години
( Ком п о н е н т а : П од р ш ка р а з во ј у
пољопривреде), именују се:

30.04.2014.

1.
2.
3.
4.
5.

Број 3 Страна 5

Радован Димитрић, предсједник
Миленко Савановић, члан,
Зорица Гламочак, члан,
Дијана Еремија, члан,
Никола Ступар, члан.

V По обављеној јавној расправи,
начелник општине ће уз приједлог Статута
д о с т а в и т и С ку п ш т и н и и з в ј е ш т а ј о
резултатима јавне расправе са приједлозима и
датим примједбама.

II
Задаци Комисије из тачке I овог
Рјешења одређени су Програмом за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић Град у
2014. години.

VI Овај Закључак ће бити објављен у
„Службеном гласнику општине Мркоњић
Град“.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-48/14
Дана, 30.04.2014. године

Број 02-022-50/14
Дана, 30.04.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 30. и става 2. члана
104. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04 и 98/13) и члана 36. Статута општине
Мркоњић Град - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Мркоњић
Град“, број: 5/10 и 4/12), Скупштина општине
Мркоњић Град на 16. сједници, одржаној дана
30.04.2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о обезбјеђивању јавне расправе

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 60. Статута општине
Мркоњић Град («Службени гласник општине
Мркоњић Град», број 05/10) и на основу
Одлуке о начину и процедури ажурирања
Програма капиталних инве стиција
(«Службени гласник општине Мркоњић
Град», број 9/05), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о плану и динамици ажурирања
Програма капиталних инвестиција
2015 - 2019. године
I
Усваја се план и динамика ажурирања
Програма капиталних инвестиција (ПКИ) у
складу са Анексом I ове Одлуке.

I Скупштина општине Мркоњић Град
упућује на јавну расправу Нацрт Статута
општине Мркоњић Град (у даљем тексту:
Статут).
II Јавна расправа ће трајати 30 дана.

II
План и динамика ажурирања ПКИ
обавезујућа је за све особе, организационе
јединице и све друге субјекте који су
укључени у процес ажурирања Програма
капиталних инвестиција.

III Статут се ставља на располагање
јавности, ради увида у просторијама
Скупштине општине Мркоњић Град у шалтер
сали и на интернет страници општине
Мркоњић Град „www.mrkonjic-grad.rs.ba“

III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град».

IV Овлашћује се начелник општине
Мркоњић Град да у својству овлаштеног
п р е д л а г ач а С т ат у т а од р е д и н ач и н
организације и прати јавну расправу о Нацрту
Статута.

Број:01-4-1/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 05.05.2014.год. Дивна Аничић,с.р.

Страна 6, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

АНЕКС I
План и динамика ажурирањ Програма капиталних нвестиција (ПКИ) 2015.-2019.
АКТ ИВ НО СТИ
Одлука начелника о плану и динамици рада.
Корекција и ажурирање обрасца за подношење приједлога за
инвестирање.
Састанак координационог тима и евентуална измјена критеријума за
рангирање инвестиционих пројеката.
Медијска кампања.
Обавјештавање грађана о ажурирању ПКИ.
Објављивање рока за подношење нових пријава.
Дистрибуција приједлога за инвестирање.
Поднесени приједлози се прикупљају, комплетирају и анализирају.
Одређују се финансијске потребе на основу прикупљених приједлога
за инвестирање.
Ангажовање постојеће пројекције прихода и расхода као и слободних
средстава у општинском буџету.
Одређивање слободних средстава предвићених за последњу годину
наредног Програма капиталних инвестиција.
Нови приједлози пројеката се дијеле по секторима (групама).
Бодовање нових пројеката.
Нови пројекти се укључују у постојећу листу и рангирају према броју
освојених бодова.
Усвајање прелиминарне листе инвестиционих пројеката за
Програм капиталних инвестиција.
Анализе потреба и могућности кредитирања.
Одређивање основе за кориштење кредитних средстава, висине тих
средстава и извора финансирања пројеката и саставу наредног
Програма.
Анализа могућности вањског финансирања инвестиционих
пројеката предложених за наредни Програм.
Одређивање висине неопходног властитог удјела у инвестирању
сваког пројекта.
Одређивање листе пројеката за које би постојала
могућност партнерства између јавног и приватног сектора.
Приједлог наредног Програма капиталних инвестиција доставља се
Скупштини.
Пресједник скупштине шаље наредни Програм капиталних
инвестиција релевантним скупштинским комисијама и одборима како
би они дали своје мишљење.
Писмено формулисане приједлоге Програма комисије и одбори
просљеђују Одбору за буџет и финансије.
Одбор за буџет дефинише коначне исправке и мишљења о пројекту и
доставља их начелнику.
Разрађивање варијанте коначне верзије Програма.
Скупштина општине доноси Одлуку о усвајању новог Програма
капиталних инвестиција.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Начелник

ТЕРМИНИ
05.05.- 10.05.

Начелник
Координациони тим
Начелник
Секретар коорд.тима

10.05 - 15.05.

Начелник
Секретар коорд.тима

20.05.-10.06.

15.05 - 20.05.

Начелник

До 15.07.

Начелник за
финансије
Начелник
Координациони тим

Од 10.07.
до 10.08

Начелник

Од 10.07.
До 10.08.

Начелник

До 01.08.

Начелник

До 20.08.

Предсједник
Скупштине

До 31.08.

Скупштинске
комисије
Одбор за буџет и
финансије
Начелник
Скупштина
општине

До 15.09.

До 30.11.
До 31.12.

30.04.2014.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и
члана 53. Статута општине Мркоњић Градпречишћен текст
(„Службени гласник
општине Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12),
Начелник општине Мркоњић Град, дана 24.
04. 2014. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе за припрему
Пројекта топлификације града
I
Формира се Радна група за припрему
Пројекта топлификације градског насеља
Општине Мркоњић Град, у саставу:
1)
2)
3)
4)
5)

Слободан Рајковић, дипл. правник,
Крстан Томић,
дипл. инг. машинства,
Здравка Кудра, дипл. инг. архитектуре,
Милена Малешевић, дипл. правник,
Дамир Сладојевић,
дипл. инг
пољопривреде и
6) Јелена Пена, дипл. инг. архитектуре.
II
Задатак Радне групе је да, у складу са
одредбама Закона о јавно-приватном
партнерству у Републици Српској и Закона о
просторном уређењу и грађењу, те Закону и
јавним набавкама, проводи све неопходне
а кт и в н о с т и н а п р и п р е м и П р о ј е кт а
топлификације градског подручја Општине
Мркоњић Град и редовно о томе информише
Начелника општине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику Општине Мркоњић Град.
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гласник општине Мркоњић Град“ број:9/11)
Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава (у
износу од 500,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999-Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200Буџетска резерва на потрошачку
јединицу 00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности,
позиција
415200- Текући грантови етничким и
вјерским организацијама и
удружењима).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
99999999-Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције
3 7 2 2 0 0 - Б у џ е т с к а
резерва.....................500,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 415200- Текући
грантови етничким и вјерским
организацијама и
удружењима.............500,00 КМ
3. Средства ће бити утрошена за
Хуманитарни соло концерт Слободана
Тркуље за обнову манастира Клисина.
4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
5.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број:01-370-3/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 29.04.2014.год. Дивна Аничић,с.р.
Број:01-400-15/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 12.05.2014.год. Дивна Аничић,с.р.
На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:5/10-Пречишћени
текст) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Мркоњић Град („Службени

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:5/10-Пречишћени

Страна 8, број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

текст) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број:9/11)
Начелник општине доноси:

На основу члана 53. Статута општине
Мркоњић Град(„Службени гласник општине
Мркоњић Град“ број:5/10-Пречишћени
текст) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град“ број:9/11)
Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава (у
износу од 6.000,00 КМ са потрошачке
јединице 99999999-Трезор општине
Мркоњић Град, позиција 372200Буџетска резерва на потрошачку
јединицу 00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности,
позиција
415200- Текући грантови етничким и
вјерским организацијама и
удружењима).
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- с а пот рошачке јединице
99999999-Трезор општине
Мркоњић Град, са позиције
3 7 2 2 0 0 - Б у џ е т с к а
резерва..................6.000,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670130- Oдјељење за
друштвене дјелатности на
позицију 415200- Текући
грантови етничким и вјерским
организацијама и
удружењима..........6.000,00 КМ
3. Средства ће бити утрошена за
трошкове изградње цркве у Бјелајцу.
4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
5.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава
1. Одобрава се реалокација средстава (са
потрошачке јединице 00670220Одјељење за инспекцијске послове,
позицијa 412700 - Расходи за стручне
услуге у износу од 1.300,00 КМ, на
потрошачку јединицу 00670120 Начелник Општине, позиција 412700 Расходи за стручне услуге у износу од
1.300,00 КМ)
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог
рјешења извршиће се :
- Са потрошачке јединице
00670220- Одјељење за
инспекцијске по слове,
позицијa 412700 - Расходи за
с
т
р
у
ч
н
е
услуге....................1.300,00 КМ
- на пот рошачку јединицу
00670120 - Начелник
Општине, позиција 412700
Расходи за стручне
услуге....................1.300,00 КМ
3. Средства се реалоцирају у оквиру исте
позиције између различитих
одјељења, пошто су и расходи у
оквиру једног одјељења остварени у
износу већем од планираног, а у
оквиру другог у мањем износу од
плана.
4. За реализацију овог Рјешења задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и бит ће објављено у
„Службеном
гласнику општине
Мркоњић Град“.

Број:01-400-12/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 24.04.2014.год. Дивна Аничић,с.р.
Број:01-400-5/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 06.02.2014.год. Дивна Аничић,с.р.

30.04.2014.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/08) и члана
53. Статута општине Мркоњић Град –
пречишћен текст (,,Службени гласник
општине Мркоњић Град” број 5/10),
Начелник општине, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчаних средстава
1. Са буџетске резерве - реалокацијом на
потрошачку јединицу – 00670130 позиција 415214, одобрава се исплата
средстава Српској православној црквеној
општини Мркоњић Град у износу од
6.000,00 КМ.
2. Средства ће бити утрошена за трошкове
изградње цркве у Бјелајцу
3. Исплата одобрених средстава извршиће
се на рачун број: 5710600000018857 код
Комерцијалне банке
(ЈИБ
4401768450004)
4. За спровођење овог Закључка задужује се
начелник Одјељења за привреду и
финансије.

Број:01-532-145/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 17.04.2014.год. Дивна Аничић,с.р.
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