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На основу члана 198. став 2. Закона о
привредним друштвима (,,Сл. гласник РС,
бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.Закон, 5/2015,
44/2018 ), члана 32.став 1.тачка 8) Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 -др.закон, 101/2016 - др.Закон
и 47/2018) и члана 40.став 1.тачка 10) Статута
општине Кладово ("Службени лист општина
Кладово"', бр. 7/2019) Скупштине општине
Кладово, на седници одржаној 10.07.2019.
године донела Је

4. Јелена Недељковић, члан
5. Мирјана Радановић, члан,
који су именовани Решењем Ск упштине
општине Кладово, бр.02-56/2008-1, од
09.10.2008.год".

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
"БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР
КЛА ДОВО" У КЛА ДОВУ

Члан 4.

Члан 1.
Члан 9. Одлуке о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу "Бизнис инкубатор
центар Кладово"' у Кладову, број: 30-2/2008-1 од
09.10.2008. године, мења се и гласи:
Оснивач је обезбедио законом утврђени износ
основног капитала Друштва у износу од
42.655,85 динара. који је уплаћен 5.11.2008.
године".
Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
"Радом Друштва руководи Директор.
Разрешавају се чланови Управног одбора
"Бизнис инкубатор центра Кладово" у Кладову, и
то:
1. Предраг Петрић, председник
2. Никола Марковић, члан
3. Бобан Михајловић, члан
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Члан 3.
Члан 15. мења се и гласи:
"Директор заступа Друштво у унутрашњем и
спољнотрговинском промету, без ограничења и
са свим овлашћењима".

Члан 16. мења се и гласи:
"За вршиоца дужности директора Друштва
именује се Новица Шејњановић, дипломирани
економиста из Кладова, улица Светог Саве
бр.004, лична карта број 003531924, издата од ПС
Кладово".
Члан 5.
Члан 17. мења се и гласи:
"Директор Друштва доноси све одлуке у вези
заснивања радног односа и других видова
ангажовања лица за потребе рада Друштва".
"Запослени у Друштву остварују права из
радног односа у складу са законом и
колективним уговором".
Члан 6.
Члан 18. мења се и гласи:
"Директор и запослени у Друштву имаЈу
обавезу чувања пословне тајне.
Члан 7.
Члан 20. мења се и гласи:
"Директор Друштва је обавезан да изврши
упис Друштва у Регистар привредних субјеката".
10.07.2019. год.
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Члан 8.
Члан 21. мења се и гласи:
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 023-13/2019-I
У Кладову, 10.07.2019. године

II
У осталим деловима решење остаје исто.
I II
Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Сл.листу општине Кладово".

СКУПШТИН А ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 52. Закона о планирању и
изградњи (,,Сл.гласник РС", бр. 2/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 13.
Правилника о условима и начину рада Комисије
за стручну контролу планских докумената,
Комисије за контролу усклађености планских
докумената и Комисије за планове јединице
локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС",
бр.55/2015), члана 32.став 1.тачка 20) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон
и 47/2018) и члана 40.став 1.тачка 68. Статута
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 10.07.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊ А О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ З А ПЛАНОВЕ
I
Мења се састав Комисије за планове,
формиране Решењем Скупштине општине
Кладово бр. 02-41/2016-I, од 04.07.2016.године и
Решењем бр. 020- 5/2018-I од 09.02.2018. године
на следећи начин:
-Разрешава се Ивица Бађић, дипл.инж.грађ,
.
.
члан комисије, а на његово место се именује
Предраг Каменовић, дипл.инж.грађ.
-Разрешава. се Душан Сулић, дипл.инж.грађ,
.
члан комисије, а на његово место се именује
Ирена Белић (дев.Вулић), дипл.инж.арх.
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IV
Решење доставити: именованима и архиви.
Број: 020-47/2019-I
У Кладову, 10.07.2019. године
СКУПШТИН А ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 45.став 9. Закона о локалној
самоуправи "Сл.гласник РС" бр. 129/2007,
83/2014- др. Закон, 101/2016- др. Закон и 47/2018)
и члана 40. Статута општине Кладово (,,Сл.лист
општине Кладово" бр.7/2019.) Скупштина
општине Кладово на седници одржаној 10.07.
2019. године, донела је
О Д ЛУ К У
О УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ
СТАТУСА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Члан 1.
Чланови Општинског већа општине Кладово:
Драган Мариновић из Подвршке, Весна
Туфајевић из Кладова и Бојана Виорикић из
Кладова су на сталном раду у Општинском већу
општине Кладово, док обављају те
функције,односно те функције обављају уз
заснивање радног односа.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Сл. листу општине Кладово".

10.07.2019. год.
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Број : 112-189/2019- I
УКладову, 10.07.2019.године
СКУПШТИН А ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

На основу члана 17.став 3. и члана 21. Закона о
јавним предузећима ("Сл.гласник РС",
бр.15/2016) и члана 40. став 1. тачка 12) Статута
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 10.07.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИК А И ЧЛАНОВА
Н АДЗОРНОГ ОДБОРА Ј АВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО
I
Разрешавају се чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа "Јединство" Кладово,
именовани Решењем Скупштине општине
Кладово бр. 023-6/2016-I, од 23.08.2016. године
1.Васа Јовановић, председник
2.Бранко Бекеревић, члан
3.Радмила Гроздић, члан

IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење Скупштине Општине Кладово о
именовању надзорног одбора Јавног предузећа
"Јединство" Кладово, бр. 023-6/2016-I, од
23.08.2016.године.
V
Решење доставити: именованима, Јавном
предузећу "Јединство" Кладово и архиви.
Број: 023-14/2019-I
У Кладову, 10.07.2019.године
СКУПШТИН А ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018 - др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
и члана 40. Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), Скупштина
Општине Кладово, на седници одржаној дана
10.07.2019. године, доноси:

II

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕК АТЕГОРИСАНОГ ПУТА

У Надзорни одбор Јавног предузећа
,,Јединство" Кладово, именују се:
! .Милена Велишић Божановић, председник
2.Александар Атанацковић, члан
3.Бранко Бекеревић, члан
III
Мандат Надзорног одбора траЈе четири
године.
Мандат члану Надзорног одбора престаје
истеком периода на КОЈИ Је именован, оставком,
или разрешењем.
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ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
-

делу, површине О.ОО,18ха, од кп.бр.
4933/1, потес " Село", земљиште под
зградом и другим објектом, укупне
површине О.02,57ха, земљиште у
грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у
Листу непокретности број 2453 КО
10.07.2019. год.
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Грабовица као некатегорисани пут у
јавној својини ОпштинеКладово;
и

делу, површине О.ОО,56ха, од
к п . б р . 494 8 / 1 , п о т е с " С е л о " ,
земљиште под зградом и другим
објектом, укупне површине О.21,83ха,
земљиште у грађевинском подручју у
јавној својини Општине Кладово,
уписане у Листу непокретности број
24 5 3 К О Г р а б о в и ц а к а о
некатегорисани пут у ЈавноЈ СВОЈИНИ
ОпштинеКладово;
а који се делови налазе на граници са кп.бр. 4931,
КО Грабовица.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-2/2019-I
УКладову, дана: 10.07.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018 - др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
и члана 40. Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), Скупштина
Општине Кладово, на седници одржаној дана
10.07.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
-делу, површине О.ОО,32ха, од кп.бр. 705,
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потес "Село", земљиште под зградом и другим
објектом, укупне површине О.20,68ха, земљиште
у грађевинском подручју у јавној својини
Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 61О КО Велика Врбица као
некатегорисани пут у јавној својини Општине
Кладово, у делу који се граничи са кп.бр.738, КО
Велика Врбица.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-3/2019-I
УКладову, дана: 10.07.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана члана 29. став 1. и став 2.,
члана 15. став 1. и став 2. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању у ванредним
ситуацијама (Сл. гласник РС број 87/2018), члана
20. тачка 15. Закона о локалној самоуправи

(Сл.гласник РС бр. 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 15. и члана 70. тачка 15.
Статута општине Кладово ("Службени лист општине
Кладово", број 7/2019), Општинско веће општине
Кладово на седници одржаној 09.04.2019.године,
доноси

ОДЛУКУ
О усвајању Процене ризика од катастрофа
на територији општине Кладово
1
УСВАЈА СЕ Процена ризика од катастрофа на
територији општине Кладово, на коју је дало
сагласност Министарство унутрашњих послова
- Сектор за ванредне ситуације - Одељење за
ванредне ситуације Бор број 217-15-153/18 од
20.02.2019. године.

10.07.2019. год.
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II
Саставни део ове Одлуке је Процена ризика од
катастрофа на територији општине Кладово.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово" .
Број: 020-42/2019-П
Датум: 09.04.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николићћ
На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в к а м а ( ,, С л у ж б е н и г л а с н и к Р С " ,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине
Кладово (,,Службени лист општине Кладово",
бр. 7/2019), Општинско веће општине Кладово,
на седници одржаној 17.06.2019.године, донело
Је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
1
Усваја се измена плана јавних набавки за
2019. годину број: 404-13-5/2019-П Општинске
управе Кладово.
11
Измена плана јавних набавки за 2019. годину,
број 404-13-5/2019-Пје саставни део ове Одлуке.
111
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
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Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 404-72/2019-П
У Кладову, 17.06.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в к а м а ( ,, С л у ж б е н и г л а с н и к Р С " ,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр.129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине
Кладово (,,Службени лист општине Кладово",
бр. 7/2019), Општинско веће општине Кладово,
на седници одржаној 02.07.2019.године, донело
Је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
1
Усваја се измена плана јавних набавки за
2019. годину број: 404-13-6/2019-П Општинске
управе Кладово.
11
Измена плана јавних набавки за 2019. годину,
број 404-13-6/2019-Пје саставни део ове Одлуке.
111
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
10.07.2019. год.
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управе Кладово.

управе Кладово.
IV

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".

Број: 404-76 /2019-П
У Кладову, 02.07.2019. године

Број: 404-80 /2019-П
У Кладову, 15.07.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в к а м а ( ,, С л у ж б е н и г л а с н и к Р С " ,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине
Кладово (,,Службени лист општине Кладово",
бр. 7/2019), Општинско веће општине Кладово,
на телефонској седници одржаној дана
15.07.2019. године, донело је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВК И ЗА 2019. ГОДИНУ
1
Усваја се измена плана јавних набавки за
2019. годину број: 404-13-7/2019-П Општинске
управе Кладово.
11
Измена плана јавних набавки за 2019.годину,
број
404-13-7/2019-П Је саставни део ове
Одлуке.
111
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
Година XVII - Број 11

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 94. став 6, 7 и 8 Закона о превозу
путника у друмском саобраћају ("Службени
"
гласник РС број 68/15, 41/18, 44/18 - др. Закон,
83/18 и 31/19), члана 34. и 35. Одлуке о такси
превозу и услугама лимо сервиса на територији
општине Кладово и члана 70. Статута општине
Кладово (,,Службени лист општине Кладово" број
07/19), Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 17.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЦЕНИ ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се цена такси превоза
путника у динарима.
Такси превозници на територији општине
Кладово у обавези су да услугу такси превоза
наплаћују у складу са ценом такси превоза
путника из ове Одлуке.
11 ЦЕНА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 2.
Цена такси превоза путника на територији
општине Кладово, утврђена је на основу јединичне
цене у динарима за: старт, по пређеном километру,
времену чекања и превозу пртљага по комаду, а
примењује се у зависности од доба дана или ноћи и
подручја на коме се такси превоз обавља (у насељу
Кладово, остала насеља на територији општине
10.07.2019. год.
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ТАРИФА

Пређени
километар
(дин/км)

Старт
(дин)

Време чекања

1

100

50

11

100

50

111

100

75

IV

100

70

V

о

50

Пртљаг
(дин/ком)

10дин/мин
или бООдин/час
10дин/мин
или бООдин/час
10дин/мин
или бООдин/час
10дин/мин
или бООдин/час
10дин/мин
или бООдин/час

50
50
50
50
50

Кладово и насеља ван територије општине Кладово), и износи:
Члан 3.
Тарифа I обухвата обављање такси превоза путника у насељу Кладово, од 05:ОО до 22:ОО часова.
Тарифа II обухвата обављање такси превоза путника на територији општине Кладово ван насеља
Кладова, од 05:00 до 22:00 часова.
Тарифа III обухвата обављање такси превоза путника у насељу Кладово, од 22:ОО до 05:ОО часова.
Тарифа IV обухвата обављање такси превоза путника на територији општине Кладово ван насеља
Кладова, од 22:00 до 05:ОО часова.
Тарифа V обухвата обављање такси превоза путника ван територији општине Кладово.
Члан 4.
Такси превозник је дужан да у складу са ценом такси превоза путника из члана 2. ове Одлуке
донесе Ценовник.
Ценовник из става 1. овог члана оверава служба Општинске управе Кладово надлежна за послове
саобраћаја.
Такси превозник је у обавези да таксиметар подеси у складу са ценом из члана 2. ове Одлуке и
овереним Ценовником.
Члан 5.
Општинско веће једном годишње врши усклађивање цене такси превоза путника.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 38-1/2019-П
У Кладову, 17.06.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
Година XVII - Број 11

10.07.2019. год.
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На основу члана 107. става 4. Закона о становању и одржавању зграда ( ,,Службени гласник РС", бр. 104/2016), Стамбена Комисија за
куповину непрофитних станова у јавној својини општине Кладово по расписаном јавном позиву за куповину стана у јавну својину општине
Кладово од 28.05.2019.године, на седници одржаној дана 05.07.2019.године, утврдила је:
ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА
Листу реда првенства, Комисија је сачинила на основу броја бодова које су подносиоци остварили у поступку куповине једног
непрофитног стана као вида стамбене подршке а који стан се налази на локацији Насеље "Кључ", улаз број 1, трећи спрат, стан број 13, по
структури трособан, укупне површине 72m2 , који се налази у Кладову, улица Вељка Влаховића бр.47, КО Кладово на кп.бр.6907/1, јавна
својина општине Кладово.
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На основу члана 107. става 4. Закона о становању и одржавању зграда ( ,,Службени гласник РС", бр. 104/2016), Стамбена Комисија за куповину
непрофитних станова у јавној својини општине Кладово по расписаном јавном позиву за куповину стана у јавну својину општине Кладово од
28.05.2019.године, на седници одржаној данаОS.07.2019.године, утврдила је:
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ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА
Листу реда првенства, Комисија је сачинила на основу броја бодова које су подносиоци остварили у поступку куповине једног непрофитног стана као
вида стамбене подршке а који стан се налази на локацији Насеље "Кључ", улаз број 1, трећи спрат, стан број 14,по структури двособан, укупне
површине 64m2,који се налази у Кладову,улица Вељка Влаховића бр.47, КО Кладово на кп.бр.6907/1,јавна својина општине Кладово.
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Н а о с н о в у ч л а н а 6 0 . За к о н а о
пољопривредном земљишту (,,Сл.гласник РС"
бр. 62/2006, 65/2008 -др.закон, 41/2009,
112/2015, 80/17 и 95/18-др.закон) и члана 70.
Статута општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово" бр.7/2019) и Одлуке о одређивању
надлежног органа за доношење Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној своЈини
на територији општине Кладово (,,Сл.лист
општине Кладово", бр. 9/2019), уз сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 320-11-4532/2019-14 од
31.05.2019. године, Општинско веће општине
Кладово на телефонској седници одржаној 13.
06. 2019.године донело је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

ОД Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта
општине Кладово за 2019. годину, који
представља саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења п ољопривредног земљишта
општине Кладово за 2019. годину утврђене су
површине и н а д м ет ања за давање
пољопривредног земљишта у државној СВОЈИНИ
у закуп.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу
општине Кладово" и на интернет страни
општине Кладово.
Број: 320-32/2019-П
У Кладову, 13.06.2019. године
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