СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ГОДИНА XVII - БРОЈ 13
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гланик РС", бр. 129/2007
и 83/2014) и члана 43. и 47. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013 исправка
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,
113/2017 и 95/2018.) и члана 40. Статута општине
Кладово ("Службени лист општине Кладово",
бр. 7/2019) Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 14. октобра 2019. године
донела је
О Д Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Кладово
за 2019. годину (Сл.лист општине Кладово бр.
15/2018 и 7/2019 ) и донетих решења о
проширењу апропријација број 401-10/2019-III,
401-33/2019-III, 401-35/2019- III, 400-20/2019III , 400-22/2019-III и400-23/2019-ПI утврђују се
следећи износи:
-у табели укупни приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине (7+8) утврђује
се износ од 748.260.228,00 динара,
- у истој табели под редним бројем 1.1
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа7) утврђују се у
износу од 742.260.228,00 динара од тога
- буџетска средства (01) утврђују се у износу
од 666.495.226,ООдинара,
- сопствени приходи (04) утврђују се у износу
од 1.352.000,00 динара
- донације и средства од трансфера од других
нивоа власти и остали извори утврђују се у
износу од 74.413.002,ОО динара.
У истој табели по редним бројем 2. Укупни
расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине утврђују се у износу од 913.360.228,00
динара,
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-2.1 текући расходи утврђују се у износу од
633.485.176,00 динара
-Текући буџетски расходи утврђују се у
износу од 611.542.726,00 динара,
-Расходи из сопствених прихода утврђују се у
износу од 1.202.000,00 динара,
-Донације и расходи од трансфера од других
нивоа власти и из других извора (Нераспоређени
вишак прихода из ранијих година и Родитељски
динар) утврђују се у износу од 20.740.450
динара.
У истој табели под редним бројем 2.2 издаци
за набавку нефинансијске имовине (класа5)
утврђују се у износу од 279.875.052,ОО дин.,
-Текући буџетски издаци утврђују се у износу
од 131.052.500,00 динара,
-Издаци из сопствених средстава утврђују се
у износу од 150.000,00 динара,
-Донације и издаци из средстава пренетих од
д р у г ох н и в о а в л а с т и о с т а л их извора
(Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година и Родитељски динар) утврђују се у
износу од 148.672.552,00 динара.
У истој табели Буџетски суфицит/дефицит
(класа 7+8) - (4+5) износ од -164.200.000,00
динара замењује се износом од -165.100.000,00
динара. Укупни фискални суфицит/дефицит
(7+8)-(4+5) + (92-62) износ од -164.000.000,00
замењује се износом од -164.900.000,00 динара,
издаци за отплату главнице дуга (61) износ од
1.000.000,00 динара замењује се износом од
100.000,00 динара и износ Нето финансирање од
164.000.000,00 динара замењује се износом од
164.900.000,00 динара.
У Табели Приходи и Примања, расходи и
издаци буџета код укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине (7+8)
утврђује се износ од 748.260.228,00 динара.
-Приходи од продаје добара и услуга (742100)
утврђују се од 18.352.000,00 динара.
-4.Трансфери (733) утврђује се у износу од
184.313.002,00 динара.
У наставку табеле кад је реч о расходима и
14.10.2019. год.

2

Службени лист општине Кладово

издацима за набавку нефинасијске имовине и
финансијске имовине након извршених измена и
допуна утврђени су следећи износи
(4+5+62)....913.360.228,ОО динара
1. Текући расходи утврђују се у износу од
633.485.176,00 динара, (4)
1.1.Расходи за запослене утврђују се у износу
од 165.055.242,ОО динара,(41)
1.2.Коришћење роба и услуга утврђују се у
износу од 264.946.757,00 динара,(42)
1.3.Отплата камата утврђује се у износу од
460.000,00 динара, (44)
1.4.Субвенције утврђује се у износу од
600.000,00 динара, (45)
1.5.Социјална заштита из буџета утврђује се у
износу 10.164.650,ОО динара, (47)
1.6.Остали расходи утврђују се у износу од
80.695.521,00 динара ( 48+49 )
2 .1. Трансфери осталим нивоима власти
утврђују се у износу од 111.563.006,00 динара
(463+464+465)
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
утврђују се у износу од 279.875.052,00 динара (5)
Члан 2.
У Чл а н у 2 . О д л у к е ОПШТ И ДЕО
ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
након извршених измена табела је следећа:
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Програм 1. Становање, урбанизам и просторно
планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких ипросторних планова
Управљање грађевинским земљиштем
Стамбена подршка
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Програм 2. Комуналнаделатност
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одржавање гробља и погребне услуге
Производња и дистрибуција топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
Реконструкција зелене пијаце
Изградња ограде око старог гробља
Програм 3. Локални економски развој
Унапређење привредног иинвестиционог амбијента
Мере активне политике запошљавања
Подршка економском развоју и промоцији
предузетништва
Стручна пракса( приправници 2018)
Програм 4. Развој туризма
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средине
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Етно фестивал
Златна бућка Ђердапа
Наслеђе на границиДунава - Визитор центар
Кладовско лето
Данубе фан фест
Тајне средњевековних тврђава гвоздене<апије
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Подршка за спровођење пољопривредне политике у
0101-0001 локалној заједници
0101-0002 Мере подршке руралном развоју
0101-Пl
Подршка удружењима из области пољопривреде
Програм 6. Заштита животне средине
0401-0001 Управљање заштитом животне средине
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине
0401-0003 Заштита природе
0401-0004 Управљање отпадним водама
0401-0005 Управљање комуналним отпадом
0401-0006 Управљање осталим врстама отпада
0401-Пl
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Развој интервентне инфраструктуре и заједничких
услуга у случају ванредних ситуација у прекограничној
области Дробета Турну СеверинКладово
Зелена економија за зелене локалне заједнице у
подунављу
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
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0901-0002
0901-0003
0901-0005
0901-0006
0901-0007
0901-0008

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге
врсте смештаја
Дневне услуге у заједници
Подршка реализацијипрограма Црвеног крста
Подршка деци и породици са децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са инвалидитетом
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Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа
Суфинансирање изградње школе у Косовској
Митровици
Програм 10. Средње образовање и образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
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1801-0001
1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001
1201-0002
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Подршка удружењима из области социјалне заштите
Реализација мере популационе политике у општини
Кладово
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Мртвозорство
Спровођење активности изобласти друштвене бриге за
јавно здравље
Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Унапређење система очувања и представљања
културно - историјског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина
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Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама,
1301-0001 удружењима и савезима
1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
1301-0005 Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
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0,00%
22.300.000 3,00%
0,01%
100.000
204.551.925 27,54%

�

(1)

0,00%

22.400.000

Q

43.262.052

800.000 Жаклина Николић
700.000 Жаклина Николић
22.400.000 Ратопекић Милисав

о
о
22.300.000 Горан Матовић
100.000 Горан Матовић
247.813.977 Калиновић Златко
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18.827.981
2.000.000
1.300.000

20,51%
3,18%
0,03%
0,24%
0,00%
О 00%

Локални избори у општини Кладово
Програм 17.Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

40.000.000

о
о
о
о

0,00%
2,54%
0,27%
0,00%
0,18%

4.500.000 Калиновић Златко

4,12%
2,05%
1,84%
0,00%

о

1.710.000

3.262.052
30.582.412 Драган Максимовић
15.227.000 Драган Максимовић
13.645.412 Саша Николић
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1.710.000

о

о

742.695.226 100,00% 170.765.002

913.460.228

о

Калиновић Златко
Ратопекић Милисав
Калиновић Златко
Снежана Поповић

1.300.000 Жељко Мартиновић

3.262.052
30.582.412
15.227.000
13.645.412

192.320.375
23.587.471
220.000
1.796.098

18.827.981 Саша Николић
2.000.000 Саша Николић

4.500.000

Санација објекта основне школе "Вук Караџић" у
Кладову

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
2101-0001 Функционисање Скупштине
2101-0002 Функционисање извршних органа
2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
2101-Пl

152.320.375
23.587.471
220.000
1.796.098

бе

0602-0007
0602-0009
0602-0010
0602-0011
0602-0014

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско правобранилаштво
Омбудсман
Инспекuиiски послови
Функционисање националних савета националних
мањина
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Робне резерве
Управљање у ванредним ситуацијама
Текуће поправке и капитално одржавање објеката
месних заједница у општини Кладово

0,00%
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Члан 3.

У Члану 4. Одлуке средства текуће буџетске
резерве за 2019.годину износ од 4.932.480,00
динара замењује се износом од 18.827.981,00
динара и користиће се на основу Одлуке текуће
буџетске резерве коју на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије, доноси
председник општине.
У истом Члану у ставу 2 средства сталне
буџетске резерве утврђују се у износу од
2.000.000,00 динара.

након извршене измене и допуне у буџету
реализоваће се на начин како је дато у следећој
табели:

Члан 4.
У Члану 6. Одлуке средства буџета утврђују се
у висини (извор 01) од 742.695.226,00 динара,
средства остварена од активности установа
основаних од стране локалних власти (извор 04)
у укупном износу 1.352.000,00 динара и средства
по основу дотација и трансфера пренетих од
другог нивоа власти и родитељског динара и
нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година утврђују се у износу од 169.413.002,00
динара.
У Табели Средства из општих прихода и
примања, у структури прихода
-Приходи од продаје добара и услуга (742150)
из извора 04-Сопствени приходи утврђују се у
износу од 1.352.000,00 динара.
-Приходи по основу текућих трансфера од
Републике (733154) утврђују се у износу од
24.313.002,00 динара.
-Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа општине (732151)
утврђују се у износу од 10.206.000,00 динара.
-Капиталне донације од међународних
организација у корист нивоа општине (732440)
утврђују се у износу од 39.794.000,00 динара.
Члан 5.б
У Члану 7.Одлуке средства буџета утврђују се
у висини ( извор 01 ) од 742.695.226,00 динара,
средства остварена од активности установа
основаних од стране локалних власти ( извор 04 )
у укупном износу 1.352.000,00 динара и средства
по основу дотација и трансфера пренетих од
другог нивоа власти и родитељског динара и
нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година у износу од 169.413.002,00 динара, а
Година XVII - Број 13
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Економска класификација

01

04

Об

07

13

16

БУЏЕТ

Соп.приходи

Сред.из донац

Сре. од остал.
ние.власти

Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

Родитеље
ки динар

......

ПЛАН

(.;.)

410

Расходи за запослене

165.055.242,00

411

Плате додаци и накнаде запослених

123.018.084,00

123.018.084,00

21.638.558,00

21.638.558,00

530.000,00

530.000,00

412 Социј.доприн.на тер.послодавца
413 Накнаде у натури

0,00

0,00

11.529.000,00

11.529.000,00

415 Накнада за запослене

5.326.000,00

5.326.000,00

416 Награде, бонуси и ост.посеб.расходи

3.013.600,00

414 Социјална давања запосленима

420 Коришћење роба и услуга

10.206.000,00

0,00

3.013.600,00

4.739.800,00

100.000,00

264.946.757,00

100.000,00

100.000,00

77.536.600,00

248.698.957,00

1.202.000,00

77.256.600,00

80.000,00

1.503.000,00

200.000,00

102.000,00

570.000,00

2.375.000,00

423 Услуге по уговору

69.802.800,00

232.000,00

7.608.000,00

2.809.800,00

80.452.600,00

424 Специјализоване услуге

40.497.000,00

400.000,00

1.440.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

34.630.000,00

100.000,00

426 Материјал

25.009.557,00

190.000,00

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

430 Амортизација и употреба сред.за рад

1.056.000,00

42.337.000,00
100.000,00

34.830.000,00

1.160.000,00

27.415.557,00

0,00

0,00

431 Амортизација некретнина и опреме

о
iv

460.000,00

441 От плата домаћих камата

300.000,00

444 Пратећи трошкови задуживања

160.000,00

450 Субвенције

600.000,00

451 Субв.нефинансиј.организацијама

600.000,00

о
......

\О

g

111.563.006,00

463 Донације и транс.остал.нивоима влас.

86.247.820,00

464 Дотације орган.за обавезно соц.

11.000.000,00

465 Остале донације и трансфери

14.315.186,00

470

Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за соц.зашт.из буџета

0,00
0,00

440 Оптплата камате

460 Донације и трансфери

......
.+::>,
......

165.055.242,00

4.470.000,00
4.470.000,00

0,00

0,00

460.000,00

0,00

300.000,00
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160.000,00
0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

111.563.006,00

0,00

86.247.820,00
11.000.000,00
14.315.186,00

0,00

5.694.650,00

0,00

10.164.650,00

5.694.650,00

0,00

10.164.650,00
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480

Остали расходи

59.867.540,00

0,00

59.867.540,00

481

Дотације невладиним организацијама

52.878.540,00

0,00

52.878.540,00

482

Порези, обав.таксе и казне наметнуте

3.240.000,00

0,00

3.240.000,00

483

Новчане казне и пенали по реш.судова

3.179.000,00

0,00

3.179.000,00

484

Накнада штете у сл.елем.непогода

300.000,00

300.000,00

485

Накнада остале штете

270.000,00

270.000,00

0,00

20.827.981,00

Стална резерва

0,00

2.000.000,00

499

Текућа резерва

18.827.981,00

0,00

18.827.981,00

510

Основна средства

129.452.500,00

511

Зграде

108.923.500,00

499

20.827.981,00

0,00

150.000,00

278.275.052,00

93.500.000,00

254.058.052,00

1.500.000,00

23.137.000,00

Машине и опрема
Остала основна средства

0,00

514

Култивисана имовина

0,00

515

Нематеријална имовина

19.559.000,00

970.000,00

50.000,00

Залихе производње

540

Земљиште

1.600.000,00

541

Земљиште

1.600.000,00

Оптплата главнице домаћим кредиторима

УКУПНИ ИЗДАЦИ

2.028.000,00

10.000,00

100.000,00

1.080.000,00

0,00

522

611

g

95.000.000,00

13.868.552,00

512

610 Отплата главнице

\О

13.878.552,00

513

520 Залихе материјала

о
N
о
.....

39.794.000,00
37.766.000,00

0,00
0,00

0,00

1.600.000,00
1.600.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

742.695.226,00

100.000,00

1.352.000,00

50.000.000,00

24.313.002,00

95.000.000,00

100.000,00

913.460.228,00

Q
]
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0,00

2.000.000,00

490 Административни трансфери
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Службени лист општине Кладово

Члан 6.
У Члану 8. Одлуке издаци по основним
наменама у оквиру извора финансирања О1Средства из општих прихода и примања измене
су следеће:
-Позиција под редним бројем 1 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 411-Плате и додаци
запослених износ од 3.443.683,00 динара
замењује се износом од 1.600.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 2 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 412-Социјални
доприноси на терет послодавца износ од
684.439,00 динара замењује се износом од
300.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 5 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 422-Трошкови
путовања износ од 250.000,00 динара замењује
се износом од 20.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 7 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 465-Остале донације,
дотације и трансфери износ од 460.000,00 динара
замењује се износом од 220.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 8 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 481-Дотациј е
невладиним организацијама износ од 450.000,00
динара замењује се износом од 500.000,00
динара.
-Позиција под редним бројем 9 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 411-Плате, дотације и
накнаде запосленима износ од 3.201.748,00
динара замењује се износом од 3.460.000,00
динара.
-Позиција под редним бројем 12 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 421-Стални трошкови
износ од 360.000,00 динара замењује се износом
од 460.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 13 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 422-Трошкови
путовања износ од 350.000,00 динара замењује
се износом од 50.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 14 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 423-Услуге по уговору
Година XVII - Број 13
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износ од 5.840.000,00 динара замењује се
износом од 3 .140.ООО,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 16 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 423-Услуге по уговору
износ од 6.315.000,00 динара замењује се
износом од 4.315 .000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 16/1 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 411-Плате и додаци
запослених износ од 320.000,00 динара замењује
се износом од 750.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 16/2 у Програму
16-Политички систем локалне самоуправе,
економска класификација 412-Социјални
доприноси на терет послодавца износ од
60.000,00 динара замењује се износом од
13О.ООО,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 20 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 421-Стални трошкови износ од
30.000,00 динара замењује се износом од
50.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 25 у Програму
1-Становање, у рбанизам и п росторно
планирање, економска класификација 423Услуге по уговору износ од 400.000,00 динара
замењује се износом од 200.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 26 у Програму
1 -Становање, у рбанизам и п росторно
планирање, економска класификација 424Специјализоване услуге износ од 300.000,00
динара замењује се износом од 50.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 27 у Програму
1 -Становање, у рбанизам и п росторно
планирање, економска класификација 424Специјализоване услуге износ од 1.000.000,00
динара замењује се износом од 100.000,00
динара.
-Позиција под редним бројем 29 у Програму
1-Становање, у рбанизам и п росторно
планирање, економска класификација 541Земљиште износ од 3.600.000,00 динара
замењује се износом од 600.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 30 у Програму
2 -Ко м у н а л н е д е л а т н о с т и , е к о н о м с к а
класификација 421-Стални трошкови износ од
6.700.000,00 динара замењује се износом од
7.500.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 32 у Програму
2 -Ко м у н а л н е д е л а т н о с т и , е к о н о м с к а
класификација 425-Текуће поп равке и
одржавање износ од 500.000,00 динара замењује
14.10.2019. год.
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се износом од 1ОО.ООО,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 37 у Програму
2 -Ко м у н а л н е д е л а т н о с т и , е к о н о м с к а
класификација 424-Специјализоване услуге
износ од 2.500.000,00 динара замењује се
износом од 1.000.000,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 45 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 421Стални трошкокви износ од 257.600,00 динара
замењује се износом од 7.600,00 динара.
-Позиција под редним бројем 46 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 422Трошкови путовања износ од 427.000,00 динара
замењује се износом од 7.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 47 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 423Услуге по уговору износ од 6.927.900,00 динара
замењује се износом од 6.127.900,00 динара.
-Позиција под редним бројем 48 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 426Материјал износ од 544.000,00 динара замењује
се износом од 4.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 49 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 511Зграде и грађевински објекти износ од
80.830.000,00 динара замењује се износом од
76.830.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 53 у Програму
5-Пољопривреда и рурални развој, економска
класификација 423-Услуге по уговору износ од
500.000,00 динара замењује се износом од
50.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 54 у Програму
5-Пољопривреда и рурални развој, економска
класификација 424-Специјализоване услуге
износ од 3.000.000,00 динара замењује се
износом од 100.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 58 у Програму
7-Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, економска класификација 425Текуће поправке и одржавање износ од
15.373.000,00 динара замењује се износом од
20.373.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 61 у Програму
7-Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, економска класификација 423Услуге по уговору износ од 620.000,00 динара
замењује се износом од 350.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 62 у Програму
7-Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, економска класификација 426Материјал износ од 280.000,00 динара замењује
се износом од 350.000,00 динара.
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-Позиција под редним бројем 64 у Програму
7-Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, економска класификација 512Машине и опрема износ од 900.000,00 динара
замењује се износом од 1. 700.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 66 у Програму
9-Основно образовање и васпитање, економска
класификација 463-Трансфери осталим нивоима
власти износ од 53.803.820,00 динара замењује
се износом од 54.393.820,00 динара.
-Позиција под редним бројем 70 у Програму
11-Социјална и дечија заштита, економска
к ласификација 481-Дотације невладиним
организацијама износ од 3.239.540,00 динара
замењује се од 3.417.540,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 88 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 411-Плате, додаци и накнаде
запослених износ од 59.104.242,00 динара
замењује се износом од 60.574.112,00 динара.
-Позиција под редним бројем 91 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
к ла с и ф и к а ц и ј а 4 1 4 - С о ц и ј а л н а д а в а њ а
запослених износ о д 5.000.000,00 динара
замењује се износом од 7.500.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 93 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 416-Награде запосленима и
остали посебни расходи износ од 725.000,00
динара замењује се износом од 1.000.000,00
динара.
-Позиција под редним бројем 94 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 421-Стални трошкови износ од
11.790.000,00 динара замењује се износом од
15.790.ООО,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 96 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 423-Услуге по уговору износ од
12.300.000,00 динара замењује се износом од
12.500.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 99 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
к л асификација 426-Материјал износ од
7.250.000,00 динара замењује се износом од
7.850.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 101 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
к ласификација 444-П ратећи т р о шкови
задуживања износ од 500.000,00 динара
замењује се износом од 100.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 103 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
14.10.2019. год.
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класификација 472-Накнаде за социјалну
заштиту из буџета износ од 4.650.000,00 динара
замењује се износом од 2.650.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 104 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 482-Порези, обавезне таксе,
казне и пенали износ од 2.500.000,00 динара
замењује се износом од 1.500.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 105 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 483-Новчане казне и пенали по
решењу судова износ од 2.350.000,00 динара
замењује се износом од 2.850.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 108 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 512-Машине и опрема износ од
4.910.000,00 динара замењује се износом од
5.21О. ООО,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 113 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 611-Отплата главнице домаћим
кредиторима износ од 1.000.000,00 динара
замењује се износом од 100.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 114 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 499-Средства резерве ( текућа )
износ од 4.932.480,00 динара замењује се
износом од 18.827.981,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 126 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 414Социјална давања запосленима износ од
225.000,00 динара замењује се износом од
25.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 128 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 416Награде запосленима и остали посебни расходи
износ од 140.000,00 динара замењује се износом
од 40.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 130 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 422Трошкови путовања износ од 725.000,00 динара
замењује се износом од 325.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 133 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 425Текуће поправке и одржавање износ од
805.000,00 динара замењује се износом од
605.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 139 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 512Машине и опрема износ од 1.160.000,00 динара
замењује се износом од 860.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 148 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 423Година XVII - Број 13
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Услуге по уговору износ од 2.940.000,00 динара
замењује се износом од 2.490.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 149 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 424Специјализоване услуге износ од 550.000,00
динара замењује се износом од 10.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 151 у Програму
4-Развој туризма, економска класификација 423Услуге по уговору износ од 2.130.000,00 динара
замењује се износом од 1.630.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 152 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 411-Плате, додаци и
накнаде запослених износ од 36.719.479,00
динара замењује се износом од 38.982.781,00
динара.
-Позиција под редним бројем 153 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 412-Социјални
доприноси на терет послодавца износ од
6.542.238,00 динара замењује се износом од
6.930.435,00 динара.
-Позиција под редним бројем 155 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 414-Социјална давања
запосленима износ од 4.450.000,00 динара
замењује се износом од 3.350.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 157 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска к ласификација 416-Наг раде
запосленима и остали посебни расходи износ од
1.310.000,00 динара замењује се износом од
51О.ООО,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 158 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 421-Стални трошкови
износ од 8.520.000,00 динара замењује се
износом од 7.620.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 159 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска к ласификација 422-Трошкови
путовања износ од 500.000,00 динара замењује
се износом од 200.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 160 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 423-Услуге по уговору
износ од 1.700.000,00 динара замењује се
износом од 2.800.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 162 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање износ од 855.000,00 динара замењује
се износом од 255 .000,00 динара.
14.10.2019. год.
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-Позиција под редним бројем 163 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 426-Материјал износ
од 8.345.000,00 динара замењује се износом од
8.145.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 167 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 483-Новчане казне и
пенали по решењу судова износ од 909.000,00
динара замењује се износом од 9.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 169 у Програму
8-Предшколско васпитање и образовање,
економска класификација 511-Зграде и
грађевински објекти износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 10.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 178 у Програму
13-Развој културе и информисања, економска
класификација 423-Услуге по уговору износ од
890.000,00 динара замењује се износом од
590.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 179 у Програму
13-Развој културе и информисања, економска
класификација 424-Специјализоване услуге
износ од 1.800.000,00 динара замењује се
износом од 1.000.000,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 185 у Програму
13-Развој културе и информисања, економска
класификација 515-Нематеријалиа имовина
износ од 900.000,00 динара замењује се износом
од 600.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 189 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 421-Стални трошкови износ од
6.141.000,00 динара замењује се износом од
6.641.ООО,ОО динара.
-Позиција под редним бројем 191 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 423-Услуге по уговору износ од
6.746.000,00 динара замењује се износом од
7.046.000,00 динара.
-Позиција под редним бројем 193 у Програму
15-Опште услуге локалне самоуправе, економска
класификација 426-Материјал износ од
3.652.557,00 динара замењује се износом од
3.852.557,00 динара.
Из средстава донација од међународних
организација ( 06 ) измене и допуне су следеће:
-Позиција под редним бројем 49 у Програму
4-Развој Туризма (Наслеђе на граници Дунава
Визитор центар) економска класификација 511Зграде и грађевински објекти инос од
50.000.000,00 динара замењује се износом од
Година XVII - Број 13

37.766.ООО,ОО динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 50/1 у
Програму 4-Развој туризма (Пројекат: Тајне
средњовековних тврђава-Гвоздене капије),
економска класификација 422-Трошкови
путовања у износу од 18.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 50/2 у
Програму 4-Развој туризма (Пројекат: Тајне
средњовековних тврђава-Гвоздене капије),
економска класификација 423-Услуге по уговору
у износу од 3.048.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 50/3 у
Програму 4-Развој туризма (Пројекат: Тајне
средњовековних тврђава-Гвоздене капије),
економска класификација 424-Специјализоване
услуге у износу од 1.440.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 50/4 у
Програму 4-Развој туризма (Пројекат: Тајне
средњовековних тврђава-Гвоздене капије),
економска класификација 426-Материјал у
износу од 396.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 50/5 у
Програму 4-Развој туризма (Пројекат: Тајне
средњовековних тврђава-Гвоздене капије ),
економска класификација 512-Машине и опрема
у износу од 480.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 57/1 у
Програму 6-Заштита животне средине
(Пројекат:
Развој интервентне инфраструктуре
и
.
.
заједничких услуга у случају ванредних
ситуација у прекограничној области Дробета
Т у р н у С е в е р и н -Кл а д о в о ) е к о н о м с к а
класификација 422-Трошкови путовања у износу
од 24.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 57/2 у
Програму 6-Заштита животне средине
(Пројекат: Развој интервентне инфраструктуре и
.
.
заједничких услуга у случају ванредних
ситуација у прекограничној области Дробета
Т у р н у С е в е р и н-Кл а д о в о ) е к о н о м с к а
класификација 423-Услуге по уговору у износу
од 1.440.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 57/3 у
Програму 6-Заштита животне средине
(Пројекат: Развој интервентне инфраструктуре и
.
.
заједничких услуга у случају ванредних
ситуација у прекограничној области Дробета
Т у р н у С е в е р и н-Кл а д о в о ) е к о н о м с к а
класификација 426-Материјал у износу од
240.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројем 57/4 у
Програму 6-Заштита животне средине
(Пројекат: Развој интервентне инфраструктуре и
14.10.2019. год.
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.

.

заЈедничких услуга у случаЈУ ванредних
ситуација у прекограничној области Дробета
Т у р н у С е в е р и н -К л а д о в о ) е к о н о м с к а
класификација 512-Машине и опрема у износу
од 816.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројемм 57/5 у
Програму 6-Заштита животне средине (Пројекат
Зелена економија за зелене локалне заједнице у
Подунављу), економска класификација 422Трошкови путовања у износу од 60.000,00
динара.
-Уводи се позиција под редним бројемм 57/6 у
Програму 6-Заштита животне средине (Пројекат
Зелена економија за зелене локалне заједнице у
Подунављу), економска класификација 423Услуге по уговору у износу од 3.120.000,00
динара.
-Уводи се позиција под редним бројемм 57/7 у
Програму 6-Заштита животне средине (Пројекат
Зелена економија за зелене локалне заједнице у
Подунављу), економска класификација 426Материјал у износу од 420.000,00 динара.
-Уводи се позиција под редним бројемм 57/8 у
Програму 6-Заштита животне средине (Пројекат
Зелена економија за зелене локалне заједнице у
Подунављу), економска класификација 512Машине и опрема у износу од 732.000,00 динара.
Из извора (07) Трансфери од других нивоа
власти допуна је следећа:
-Уводи се позиција под редним бројем 69/1 у
Програму 11-Социјална и дечија заштита,
економска класификација 472-Накнаде за
социјалну заштиту из буџета (за ангажовање
геронто домаћице) у износу од 3.194.650,00
динара.
Члан 7.
Ова Од лука ступа на с н а г у д а н о м
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 400-25/2019-I
У Кладову, 14.10.2019. год.

БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК

Драган Максимовић

На основу члана 76.став 3. и члана 77. Закона о
приватизацији (,,Сл.гласник РС", бр. 83/2014,
46/2015, 112/2015 и 20/2016 -аутентично тумачење),
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ЗАКЉУЧАК
1
Даје се сагласност да се потраживање општине
Кладово по основу уступљених јавних прихода
-порез на зараде са стањем на дан 09.05.2019.године
са припадајућом каматом до дана доношења
закључка Владе Републике Србије 05 број 0234235/2019-3, од 09.05.2019.године, према "СИМПО"
А.Д., Врање у износу од 74.247,80 динара, конвертује
у улог општине Кладово у капиталу "СИМПО" А.Д.,
Врање.

11
Улог општине Кладово у капиталу "СИМПО"
А.Д., Врање, по основу уступљених јавних прихода
порез на зараде, спровешће се као мера реализације
усвоЈеног и правноснажног унапред припремљеног
плана реорганизације "СИМПО" А.Д., Врање.

111
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 454-1/2019-1
У Кладову, 14.10.2019. год
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР

БраниславЈордачевић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР

члана 2а и члана 67.став 4.тачка 3) Закона о пореском
поступку и пореској администрацији (,,Сл.гласник
РС", бр.80/2002,....95/2018), члана 157.став 1. тачка 9)
Закона о стечају (,,Сл.гласник РС", бр. 104/2009, ....
95/2018), Закључка Владе Републике Србије 05 број
023-4235/2019-3, од 09.05.2019.године и на основу
члана 40.Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
општине Кладово", бр.7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној дана 14.10.2019.
године, донела Је

ПРЕДСЕДНИК

Драган Максимовић

На основу члана 76.став 3. и члана 77. Закона о
приватизацији (,,Сл.гласник РС", бр. 83/2014,
46/2015, 112/2015 и 20/2016 -аутентично тумачење),
члана 2а и члана 67.став 4.тачка 3) Закона о пореском
поступку и пореској администрацији (,,Сл.гласник
РС", бр.80/2002,.... 95/2018), члана 157.став 1. тачка
9) Закона о стечају (,,Сл.гласник РС", бр.104/2009, ....
95/2018), Закључка Владе Републике Србије 05 број
023-3611/2018-1, од 19.04.2018.године и на основу

14.10.2019. год.
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члана 40.Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
општине Кладово", бр.7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној дана 14.10.2019.
године, усвојило је
ЗАКЉУЧАК
1
Даје се сагласност да се потраживање општине
Кладово по основу уступљених јавних прихода
-порез на зараде са стањем на дан 19.04.2018.године
са припадајућом каматом до дана доношења
закључка Владе Републике Србије 05 број 0233611/2018-1, од 19.04.2018.године, према "СИМПО"
А.Д., Врање у износу од 194.388,62 динара,
конвертује у улог општине Кладово у капиталу
,,СИМПО" А.Д., Врање.
11

Улог општине Кладово у капиталу "СИМПО"
А.Д., Врање, по основу уступљених јавних прихода
порез на зараде, спровешће се као мера реализације
усвојеног и правноснажног унапред припремљеног
плана реорганизације "СИМПО" А.Д., Врање.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 454-2/2019-I
У Кладову, 14.10.2019.год
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕД СЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 99. став 5. и 17. Закона о
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 ,31/2019 и 37/2019-др.закон), и члана
40. Статута општине Кладово (,,Службени лист
општине Кладово", бр.7/2019) Скупштина
Општине Кладово, на седници одржаној дана
14.10.2019. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Година XVII - Број 13

Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту број:
464-64/2018-1 од 22. јануара 2018 (,,Службени
лист општине Кладово", бр. 1/2018), члан 9.
мења се и гласи:
,,Одлуку о покретању поступка за отуђење,
прибављање, размену и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавну својину општине
Кладово, осим у случају давања у закуп
површина јавних намена на одређено време и
давања у закуп ради изградње објекта за које се
издаје привремена грађевинска дозвола, доноси
Скупштина општине Кладово (у даљем тексту:
Скупштина општине), на образложени предлог
надлежног Одељења.
Одлука из става 1. овог члана обавезно
садржи: опис и ближе податке о грађевинском
земљишту које се отуђује, врсту, односно намену
објекта, начин јавног оглашавања (јавним
надметањем или прикупљањем понуда),
почетни износ цене и депозит.
Решење о отуђењу, размени, давања у закуп и
прибављање грађевинског земљишта по
спроведеном поступку доноси Скупштина
општине.
Испуњеност услова за доношење решења и
других аката, цени Комисија за прибављање и
располагање непокретностима у јавној својини
Општине Кладово, коју решењем образује
Општинско веће (у даљем тексту: Комисија).
Комисија, ради у саставу: председник,
заменик председника и три члана. Комисија се
састаје по потреби а одлуке се доносе већином
гласова.
Административно-техничке послове за
Комисију обавља Општинска управа Кладово. О
току поступка Јавног надметања и о поступку
прикупљања понуда Јавним огласом, води се
записник.
Предлоге решења и других аката, за
Скупштину општине припремају надлежни
Одсеци, у складу са закључцима Комисије о
испуњености услова."
Члан 2.
Члан 15. мења се и гласи:
«Члан 15»
"Јавни оглас за јавно надметање, односно
прикупљање писмених понуда ради отуђења,
односно давања у закуп и прибављања
14.10.2019. год.
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грађевиснког земљишта
у јавну својину
општине К ладово, расписује и објављује
Комисија.
Лицитациони корак за отуђење из јавне
својине грађевинског земљишта, износи 1 % од
почетне цене грађевинског земљишта."
Члан 3.
2. и 3. после речи:
У члану 19. ст.
"овлашћеног лица ставаља се тачка и бришу се
речи:,, и оверен печатом".
Члан 4.
У члану 22. став 14. мења се и гласи:
«Комисија је дужна да у року од осам дана од
дана окончања јавног надметања односно,
отварања понуда приспелих по јавном огласу за
прикупљање понуда, Општинском већу и
Скупштини општине доставља предлог решења
са записником о спроведеном поступку јавног
надметања односно прикупљању понуда.
Предлог обавезно садржи: копију јавног
огласа, записник о јавном надметању, предлог
Комисије о избору најповољнијег понуђача и
предлог решења о отуђењу.
Након разматрања документације Општинско
веће предлаже Скупштини општине доношење
решења о отуђењу.
У че с н и к јавног надметања односно
прикупљања понуда који сматра да му је у
поступку Јавног надметања или прикупљања
понуда повређено право може да покрене
управни спор против решења у року од 30 дана од
дана достављања решења».
Члан 5.
У члану 25. ставови 3. и 5. мењају се игласе:
"Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана
спровођења поступка непосредне погодбе,
достави Општинском већу и Скупштини предлог
?ешења са записником о спроведеном поступку
Јавног надметања односно прикупљању понуда.
Предлог обавезно садржи: копију јавног огласа,
записник о јавном надметању, предлог Комисије
о избору најповољнијег понуђача и предлог
решења о отуђењу.
Након разматрања документације Општинско
веће предлаже Скупштини општине доношење
Година XVII - Број 13

решења о отуђењу".
Члан 6.
У члану 33.став 1. речи: ,,Општинско веће",
члану 34. став 1. речи: «Општинско веће», члану
36. ства 1. речи: «Општинско веће», члану 44.
став 1. речи: «Општинско већа», члану 45.став 1.
речи: «Општинско веће», и члану 54. ставови 6.,
9. и 10. речи: «Општинско веће» замењује се
речима:«Скупштина општине».
Члан 7.
У члану 39. после става 4. додаје се нови став
5. којигласи:
"Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта ради изградње објекта за које се
издаје привремена грађевинска дозвола доноси
Председник општине,,.
"Уговор о закупу грађевинског земљишта
закључује Председник општине".
Члан 8.
У члану 46. став 5. речи: ,,Општинско веће"
замењује се речима:,,Председник општине".
Члан 9.
У члану 55. ставови 4. 6. и 7. мењају се и
гласе:
,,Став 4".
,,На основу покренуте иницијативе,
Скупштина општине доноси одлуку о покретању
поступка за пр ибављање неизграђеног
грађевинског земљишта путем споразума".
,,Став 6".
"Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана
спровођења по ступка за прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта путем
споразума, достави Општинском већу и
Скупштини општине предлог записник о
спроведеном поступку са предлогом споразума".
,,Став 7".
"Скупштина општине на предлог Комисије, уз
п р е т хо д н о п р и б а в љ е н у с а г л а с н о с т
Правобраниоца Општине Кладово, закључује
споразум ".

14.10.2019. год.
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Члан 10.

У члану 63. после става 3. додаје се нови став
4. који гласи:
"Захтев за давање у закуп површине јавне
намене подноси се Председнику општине.
О поднетом захтеву одлучује Председник
општине.
Председник општине доноси решење о
давању у закуп површине Јавне намене у складу
са законом и Програмом о давању у закуп
повшина Јавних намена и овом одлуком.
Уговор о закупу површине јавне намене
закључује Председник општине".
Члан 11.
У члану 64. става 1. речи: ,,прибави сагласност
Општинског већа општине Кладово, замењује се
речима: ,,прибави сагласност предедника
општине".
У ставу 2. речи:" Оштинско веће", замењује
се речима: ,,Председник општине".
Члан 12.
Члан 69. брише се.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 464-179/2019-I
У Кладову,14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР

ПРЕДСЕДНИК

Драган Максимовић

На основу члана 40. Статута Општине
Кладово (,,Слист лист Општине Кладово", бр.
7/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 99.
став 20.Закона о планирању и изградњи (,,Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 31/2019 и 37/2019др.закон), поступајући по Иницијативи за
Година XVII - Број 13

ОДЛУКУ
1 Покреће се поступак за прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну
својину Општине Кладово, путем споразума, за
потребе уређења површина јавних намена, ради
изградње прикључка на државни пут IБ реда број
35 и коридора сабирне улице и то:
-реалног дела 619/11699, од кп.бр. 3735, потес
"Буторке", њива 3. класе, укупне површине
1.16,99ха, грађевинско земљиште, уписане у
Листу непокретности бр. 3936 КО Кладово, у
приватној својини Белић (Синиша) Синише из
Кладова, ул. Миленка Стојковића, бр. 19, ЈМБГ:
2004979752523 у обиму удела ½, и "PERFECT
LINE" д.о.о. Кладово, ул. Миленка Стојковића,
бр. 19, матични број: 17039547, у обиму удела½;
и

Члан 13.

БраниславЈордачевић

прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину Општине Кладово за
потребе уређења површина јавних намена,
поднетој од стране Општинске управе Кладово,
Одељења за урбанизам, грађевинарство и
послове управног надзора, Скупштина општине
Кладово на седници одржаној 14.10.2019.године
доноси:

-реалног дела 1606/3860, од кп.бр. 3733, потес
"Буторке", њива 3. класе, укупне површине
О.38,60ха, грађевинско земљиште;
-реалног дела 309/910, од кп.бр. 3734/1, потес
"Буторке", њива 3. класе, укупне површине
О .09,1 Оха, грађевинско земљиште;
све уписане у Листу непокретности бр. 1103
КО Кладово, у приватној својини Солдатовић
(Љубомир) Љубомира из Кладова, ул. Коче
Анђелковића, бр. 10,ЈМБГ: 1001954752518.
по цени од 100.000,00 динара (словима:
стохиљада) динара по једном ару.
11 Поступак за прибављање неизграђеног
грађевинског земљишта путем споразума, по
тржишним условима, за потребе из става 1. овог
члана, спроводи Комисија за прибављање
и
.
.
.
располагање непокретностима у ЈаВНОЈ СВОЈИНИ
Општине Кладово, образована Решењем
Општинског већа Општине Кладово, бр. 0220/2016-П од 29.06.2016. године.
111 Комисија је дужна да у року од 8 (словима:
осам) дана од дана спровођења поступка за
прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта путем споразума, за потребе из става
14.10.2019. год.

Службени лист општине Кладово

1. диспозитива решења, достави Скупштини
Општине Кладово записник о спроведеном
поступку са предлогом споразума.
Образложење
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
послове управног надзора Општинске управе
Кладово је, дана 04.05.2018. године, покренуло
Иницијативу за прибављање неизграђеног
грађевинског земљишта у јавну својину
Општине Кладово ради уређења површина
јавних намена, у којој је наведено да је за потребе
изградње прикључка на државни пут IБ реда број
35 и коридора сабирне улице , у складу са
Планом генералне регулацијеКладова (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 6/2013) и Планом
детаљне регулације "Привредна зонаКладово" у
Општини Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 3/2015), неопходно прибавити у
јавну својину Општине Кладово неизграђено
грађевинско земљиште, и то:

19

надзора, број потврде: 350-77/2017-III-04, од
21.12.2017. године, чији је саставни део Пројекат
геодетског обележавања грађевинских парцела,
утврђено је да је за потребе изградње прикључка
на државни пут IБ реда број 35 и коридора
сабирне улице неопходно прибавити у јавну
својину ОпштинеКладово горе наведене делове
поменутих парцела како би се добиле површине
јавне намене намењене саобраћајницама у циљу
прикључења на државни пут IБ реда број 35.
Чланом 99. ставом 20. Закона о планирању и
изградњи, прописано је да, прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну
својину Општине Кладово за потребе уређења
површина Јавне намене, може се, осим у
поступку прописаном законом којим се уређује
експроприЈациЈа, спровести и споразумом са
власником грађевинског земљишта, као и
непосредном погодбом, по тржишним условима,
а чланом 40. тачка 36. Статута ОпштинеКладово,
предвиђена је надлежност Скупштине општине
да одлучује о прибављању и отуђењу
непокретности у јавној својини Општине.

-реални део 619/11699, од кп.бр. 3735, потес
"Буторке", њива 3. класе, укупне површине Број: 464-180/2019-I
1.16,99ха, грађевинско земљиште, уписане у УКладову, 14.10.2019. године
Листу непокретности бр. 3936 КО Кладово, у
приватној својини Белић (Синиша) Синише из
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Кладова, ул. Миленка Стојковића, бр. 19, ЈМБГ:
ПРЕДСЕДНИК
2004979752523 у обиму удела ½, и "PERFECT СЕКРЕТАР
Драган Максимовић
LINE" д.о.о. Кладово, ул. Миленка Стојковића, БраниславЈордачевић
бр. 19, матични број: 17039547, у обиму удела½;
и
На основу члана 41.став 1.тачка 5) Закона о
-реални део 1606/3860, од кп.бр. 3733, потес
смањењу
ризика од катастрофа и управљању
"Буторке", њива 3. класе, укупне површине
ванредним ситуацијама (,,Сл.гласник РС", бр.
О.38,60ха, грађевинско земљиште;
-реални део 309/910, од кп.бр. 3734/1, потес 87/2018), члана 10. Уредбе Владе Србије о
"Буторке", њива 3. класе, укупне површине саставу и начину рада штаба за ванредне
ситуације (,,Сл.гласник РС", бр.98/2010) и члана
О.09,1Оха, грађевинско земљиште;
40.Статута
општинеКладово (,,Сл.лист општине
све уписане у Листу непокретности бр. 1103
Кладово",
бр. 7/2019), Скупштина општине
КО Кладово, у приватној својини Солдатовић
(Љубомир) Љубомира из Кладова, ул. Коче Кладово на седници одржаној дана 14.10.2019.
године донела је
Анђелковића, бр. 10, ЈМБГ: 1001954752518
У складу са Планом генералне регулације
ОДЛУКУ
Кладова (,,Сл.лист Општине Кладово", бр.
о
допуни
Одлуке
о образовању општинског
6/2013) и Планом детаљне регулације
штаба
за
ванредне
ситуације
"Привредна зона Кладово" у ОпштиниКладово
(,,Сл.лист Општине Кладово", бр. 3/2015), а на
Члан 1.
основу Пројекта парцелације и препарцелације
кп.бр. 3731, 3732, 3733, 3734/1, 3735, 3736, 3738 и
У члану 2. Одлуке о образовању општинског
3739, све у КО Кладово, потврђеног од стране
Општинске управе Кладово, Одељења за штаба за ванредне ситуације општине Кладово
урбанизам, грађевинарство и послове управног број 820-5/2014-I, од 12.06.2014. године
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.4/2014) и
Година XVII - Број 13

14.10.2019. год.
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Одлуке о допуни Одлуке о образовању
општинског штаба за ванредне ситуације од
29.12.2017. године (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.16/2017), након тачке 18. додаје се тачка 19.
која гласи: "шеф испоставе БИА Кладово", члан
Штаба.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Одлуку доставити архиви Општинске управе
Кладово.
Број: 820-2/2019-I
У Кладову, 14.10.2019. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 35. став 7,члана 2. став 1.
тачка 49) и члана 47а. став 3. Закона о планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
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-други закон) и члана
40. став 1. тачка 5) Статута општине Кладово
(,,Службени лист општине Кладово"бр.7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној дана14.10.2019.год., донела је:
ОДЛУКУ
о исправци техничких грешака у Измени и
допуни
Плана генералне регулације Кладова
Члан 1.
Овом Одлуком исправљају се техничке
грешке у Измени и допуни Плана генералне
регулације Кладова (,,Сл.лист општине
Кладово", бр.15/2018).
Члан 2.
У поглављу 3.2. Општа правила грађења на
грађевинском земљишту, Положај објекта у
.
.
односу на регулацщу, након знака интерпункциЈе
"тачка", на крају текста става 3.који гласи
Година XVII - Број 13

:"Грађевинска линија
се налази на грађевинској
.
.
.
парцели на растојању од регулационе линиЈе,коЈе
је утврђено овим Планом." у наставку додаје се
текст који гласи: ,, Положај грађевинске линије
и удаљеност од регулационе линије, изузетно,
може се одредити на основу позиције већине
изграђених објеката на истој страни улице
(преко 50%) посматрајући између две
раскрснице."
Члан 3.
У поглављу 3.2. Општа правила грађења на
грађевинском земљишту, Услови за постојеће
објекте, након знака интерпункције "тачка", на
крају текста става 1. који гласи: "Код постојећих
о б ј е к а т а , п о п р а в и л у, д о з в о љ е н а ј е
реконструкција (у постојећем габариту и
волумену), адаптација, санација, инвестиционо
одржавање и текуће (редовно) одржавање
објекта,као и промена намене. Код доградње и
надградње, обавезно је поштовање прописаних
општих и посебних правила грађења у овом
Плану." у наставку додаје се текст који гласи:
"И з у з е т н о , д о з в о љ е н о ј е и з вр ш и т и
надоградњу (надзиђивање) постојећих
приземних стамбених,породичних објеката
поткровном етажом стамбене намене у
случају када су на удаљеностима мањим од
прописаних удаљености у правилима
грађења,код породичног становања."
Члан 4.
Исправка техничких грешака по овој Одлуци
производи правно д�ство од када и плански
.
.
документ у коЈем се исправљаЈу техничке
грешке.
Члан 5.
Ова Одлука биће објављена у "Службеном
листу општине Кладово".
Број: 350-89/2019-I
Дана: 14.10.2019. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

14.10.2019. год.

21

Службени лист општине Кладово

Члан 1.
На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о
јавним предузећима (,,Сл.гласник РС", бр.
У члану 2. Одлуке о усклађивању пословања
15/2016), члана
45. тачка 2. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног предузећа" ЈП "Комуналац" из Кладова са Законом о јавним
Комуналац" Кладово са законом о јавним предузећима (,,Сл.лист општине Кладово",
предузећима (,,Сл.лист општине Кладов",бр. бр.8/2016, 13/2016) (у даљем тексту: Одлука)
8/2016), члана 40 став 1. тачка 1О. Статута после става 1. додаје се став 2. који гласи:
"Јавно предузеће "Комуналац" из Кладова
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
одређује
се за управљача јавних путева
бр. 7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној дана 14.10.2019. године, ( општински путеви и улице) и некатегорисаних
путева на територији општине Кладово".
донела је :
ЗАКЉУЧ АК

Члан 2.

1

У члану 13. Одлуке после шифре: ,,49.41
Друмски превоз терета", додају се следеће
шифра и то: ,, 42.99 Изградња о сталих
непоменутих грађевина", ,,43 .11 Рушење
објеката", и "43.12 Припремна градилишта".

Д АЈЕ СЕ С АГЛАСНОСТ на Одлуку
Надзорног одбора ЈП "Комуналац" Кладово,
број: 320/2 од 13.08.2019. године на измене и
допуне Програма пословања за 2019. годину.
11
Закључак до ставити: Јавном предузећу
,,Комуналац" Кладово.
Број: 023-18/2019-I
У Кладову, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 20.став 1.тачка 3. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014- др.закон, 1О1/2016- др.закон
и 47/2018), члана 2., 3. и 6. Закона о јавним
предузећима (,,Сл.гласник РС", бр. 15/2016),
члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(,,Сл.гласник РС",бр. 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 40. Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној 14.1О.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о усклађивању
пословања ЈП "Комуналац" из Кладова с а
Зак оном о јавним предузећима
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном листу општине Кладово.
Број: 023-17/2019-I
У Кладову, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

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 14.10.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИК А И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ" КЛАД ОВО
I
Разрешавају се чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа "Комуналац" Кладово,
именовани Решењем Скупштине општине
Кладово бр. 023-9/2015-I, од 26.06.2015.године и
Решењем Скупштине општине Кладово бр. 02314.10.2019. год.
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7/2016-1, од 23.08.2016. године
1. Марина Думељић, председник
2. Сеад Таировић, члан
3. Радоје Ђуровић, члан
11
У Надзорни одбор Јавног предузећа
,,Комуналац" Кладово, именују се:
1. Мирко Гавриловић, председник
2. Љубиша Папоровић, члан
3. Сања Марковић Суханек, члан
111
Мандат Надзорног одбора траЈе четири
године.
Мандат члану Надзорног одбора престаје
истеком периода на који је именован, оставком,
или разрешењем.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења престају да
важе Решења Скупштине Општине Кладово о
именовању надзорног одбора Јавног предузећа
"Комуналац" Кладово, бр. 023-9/2015-1, од
26.06.2015. године и бр. 023-7/2016-1, од
23.08.2016. године.
V
Решење доставити: именованима, Јавном
предузећу "Комуналац" Кладово и архиви.
Број: 023-19/2019-1
У Кладову, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32.став 1.тачка 9) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 40.Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019) и члана
10.став 1. и 2. Одлуке о оснивању Центра за
Година XVII - Број 13

социјални рад (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.19/92, 4/2005), Скупштина општине Кладово
на седници одржаној дана 14.10.2019. године
донела Је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
1
У управни одбор Центра за социјални рад
именуЈу се:
1. Дејан Мистриђеловић,
2. Верица Михајловић Атанацковић,
3. Гордана Грамић
4. Марко Првуловић
5. Дарко Тадић
11
Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи решење бр. 02-30/2015-1, од 26.06.2015.
године.
111
Решење доставити именованима, Центру за
социјални рад и архиви СО Кладово.
Број: 551-2/2019-1
Кладово, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32.став 1.тачка 9) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 40.Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019) и члана
10.став 1. и 2. Одлуке о оснивању Центра за
социјални рад (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.19/92, 4/2005), Скупштина општине Кладово
на седници одржаној дана 14.10.2019. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ Н АДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
14.10.2019. год.
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1
У надзорни одбор Центра за социјални рад
именуЈу се:
1. Драгана Фалчић,
2. Новица Шејњановић,
3. ЈеленаПавловић
11
Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи решење бр. 02-31/2015-I, од 26.06.2015.
године.
111
Решење доставити именованима, Центру за
социјални рад и архиви СО Кладово.
Број: 551-3-/2019-I
Кладово, 14.10.2019. године

Из реда представника запослених:
1. Љиљана Бајрамовић,
2. Иван Букатаревић,
3. Бојана Микић.
Из реда представника родитеља:
1. Нада Мариновић
2.Миодраг Мариновић
З.Виолета Миленковић.
Из реда представника локалне самоураве:
1. Златко Балановић
2. Данијел Богојевић
3.Влада Мариновић.
11
Мандат Школског одбора траје четири године.
Мандат члановима Школског одбора престаје
истеком периода на КОЈИ су именовани, оставком,
или разрешењем.
111

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

Решење ступа на снагу даном доношења.
IV

На основу члана. 116, став 2. и 5. и члана
117 .сrав 1. Закона о основама образовања и
васпитања (,,Сл.гласник РС",
бр.88/2017,
27/2018-др.закони и 10/2019) и члана 40. Статута
општине Кладово (,,Сл. лист Општине Кладово",
бр.7 /2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној дана 14.10.2019. године
донела Је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "ЉУБИЦА
ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ" У
ПОДВРШКОЈ
1
На основу предлога Основне школе "Љубица
Јовановић Радосављевић" у Подвршкој
утврђеним на седницама Наставничког већа дана
13.09.2018. године и Савета родитеља, од
13.09.2018. године, за чланове школског одбора
Основне школе "Љубица Јовановић
Радосављевић" у Подвршкој, именују се следећа
лица:
Година XVII - Број 13

Решење доставити: именованима, Основној
школи "Љубица Јовановић Радосављевић" у
Подвршкој и архиви.
Број: 022-21/2019-I
Кладово, 14.10.2019. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана. 116, став 2. и 5. и члана
117 .сrав 1. Закона о основама образовања и
васпитања (,,Сл.гласник РС", бр.88/2017,
27/2018-др.закони и 10/2019) и члана 40.Статута
општине Кладово (,,Сл. лист Општине Кладово",
бр. 7 /2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној дана 14.10.2019. године
донела Је
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
14.10.2019. год.
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ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "СТЕФАНИЈА
МИХАЈЛОВИЋ" У БРЗОЈ ПАЛАНЦИ
1
Разрешавају се чанови школског одбора
Основне школе "Стефанија Михајловић" Брза
Паланка именовани решењем бр: 022-13/2018-I
од 27.04.2018. године
Из реда представника родитеља:
1. Светомир Радуцић и
2. Сања Вељковић

године,донела Је
РЕШЕЊЕ
1
У Управни одбор Библиотеке Центар за
културу,бирају се:
1. Александра Кленцовљевић,председник
2. Јелена Савићевић,члан
3. МиленаМирковић,члан
4. Марица Филиповић,члан
5. Душица Стојић,члан

11

11

У школски одбор Основне школе "Стефанија
Михајловић" Брза Паланка, именују се:

Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења,Решење број
02-32/2015-I од 26. јуна 2016. године
престаЈе да важи.

Из реда представника родитеља:
1. Слађана Трујић и
2. Емина Вељковић
111

111
Решење доставити: изабраним члановима и
Архиви СО Кладово

Мандат члановима Школског одбора престаје
истеком периода на КОЈИ су именовани,оставком, Број: 022-23/2019-I
У Кладову, 14.10.2019. године
или разрешењем.
111

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Решење ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
ДраганМаксимовић

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

IV
Решење доставити: именованима, Основној
школи " Стефанија Михајловић" Брза Паланка и
архиви.
Број: 022-22/2019-I
Кладово,14.10.2019. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
ДраганМаксимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (" Сл.гласник РС ", бр. 129/2007,
83/2014,101/2016,47/2018) и члана 40. Статута
општине Кладово Кладово ("Сл.лист општине
Кладово", бр7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној 14.10.2019.
године,донела Је
РЕШЕЊЕ
1

У Надзорни одбор Библиотеке Центар за
На основу члана 32. Закона о локалној културу,бирају се:
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
1. Невенка Болдорац,председник
83/2014,101/2016,47/2018) и члана 40. Статута
2. ИванаМодрић,члан
општине Кладово Кладово ("Сл.лист општине
3. Анита Челебић,члан
Кладово", бр7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној 14.10.2019.
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11

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог решења, решење
Скупштине општине Кладово број 02-33/2015-I
од 26. јуна 2016. године престаје да важи.

У члану 107. став 3. Одлуке износ од 20.000,00
динара замењује се износом од 30.000,00 динара.

111

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

Решење доставити: изабраним члановима и
Архиви СО Кладово.
Број: 022-24/2019-I
У Кладову, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу чланова 2.и 4. Закона о комуналним
делатностима (,,Сл.гласник РС", бр.88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 20.став 1.тачка 2)
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
19.Статута општине Кладово (Сл.лист општине
Кладово", бр.7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној дана 14.10.2019.
године, донела је следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ
РЕДУ
Члан 1.
У члану 107. Одлуке о комуналном реду
(,,Сл.лист општине Кладово" бр.12/2018) у
тачкама: 1., 3., 8., 11., 18. износ од "10.000,00
динара" мења се износом од "25.000,00 динара".
Члан 2.

Члан 4.

Број: 352-206/2019-I
УКладову, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 41. став 1. Закона �
з а п ош љ а в а њ у и о с и г у р а њ у за с л у чаЈ
незапослености ("Сл.гласник РС", бр. 36/2009,
88/2010, 38/2015), члана 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи(" Сл.гласник РС",
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. закон
и 47/2018) и члана 9. и 13. Статута општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
5/2008, 2/2010, 4/2015), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној 14.10.2019. године
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се измена Локалног акционог плана
запошљавања Општине Кладово за 2019. годину,
тако што се у тачки 4. Финансијски оквир за
реализацију Локалног а к ц ионог плана
запошљавања, Табеларни преглед калкулације
потребних средстава за реализацију мера ЛАПЗ
за 2019. годину мења и гласи:

У члану 107. став 1. тачка 46. мења се и гласи:
После речи: "Поступи супротно одредбама члана
80.ове одлуке, додају се следеће речи: ,,Осим из
става 1.тачке 1. казниће се за прекршај физичко
лице у износу од 25.000,ОО динара".
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Програм

Укупан
Катего- Износ по Број
рија лица
лица износ(РСД)
лицу
(РСД)

Субвенције за
запошљавање
незапослених лица
из категорије теже
запошљивих,
• из буџета ЈЛС;
• суфинансирање
Програм стручнепраксе
суфинансирање
• из буџета ЈЛС;

Старији 200.000,00
од 50
година

ссс
вшс
всс

зо

105.000,00 20
175.500,00
258.000,00

Извор финансирања
ЈЛС

6.000.000,00 5.000.000,00

1.000.000,00

3.800.000,00
1.200.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

8.000.000,00 7.000.000,00

Укупно
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
,,Службеном листу општинеКладово"
Број: 154-39/2019-1
УКладову, 14.10.2019. година
С КУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛА ДОВО
СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр.
129/2007; 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Статута
Општине Кладово (,,Сл.лист Општине Кладово",
бр. 7/2019), члана 99. став 2. и став 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука УС;
98/2013-одлука УС; 132/2014, 145/2014, 83/2018 и
31/2019), и члана 137. Закона о општем управном
поступку (,,Сл. гласник РС", бр.18/2016),
Скупштина Општине Кладово, на седници
одржаној дана 14.10.2019.године, доноси:
Р ЕШЕЊЕ
1 Отуђује се грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Кладово Ђурђевић (Јован)
Година XVII - Број 13

РС

1.000.000,00

Давиду из Велеснице, ул. Ђердапска 34 ( у даљем
тексту: Стицалац ), и то кп.бр. 6908/5, насеље
"Кључ", потес Вељко Влаховић" остало вештачки
створено неплодно земљиште, површине 0.06,00
ха, земљиште у грађевинском подручју, у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности број 3858 КО Кладово, по цени од
103.000,00 (словима: стотрихиљаде) динара по
једном ару, односно 618.000,00 (словима:
шестоосамнаестхиљада) динара за укупну
површину. Намена парцеле је породично
становање а могуће су и друге компатибилне
намене. Дозвољени индекс заузетости парцеле је
50% а спратност објекта је П+2+Пк.
11 Стицалац се обавезује да у року од 30
(словима: тридесет) дана од дана правноснажно сти
овог решења закључи уговор о отуђењу
грађевинског земљишта из става 1. овог решења са
ОпштиномКладово.
111 Стицалац се обавезује да на земљишту из
става 1. овог решења започне изградњу објекта у
року од 3 ( словима: три) године од дана
потписивања уговора.
Образложење
Општинској управи Кладово, Одсеку за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове, дана 18.06.2019. године,
обратио се Ђурђевић (Јован) Давид из Велеснице,
ул. Ђердапска 34 писменим захтевом, заведеним
под бројем: 464-136/2019-Ш-01, за отуђење кп.бр.
6908/5КОКладово.
Поступајући по поднетом захтеву, на основу
иницијативе Општине Кладово, израђен је
14.10.2019. год.

Службени лист општине Кладово
пројекат парцелације кп.бр. 6908/1 у КО Кладово,
за који је, дана 13.05.2019. године, од стране
Одељења за урбанизам, грађевинарство и послове
управног надзора Општинске управе Кладово,
издата потврда број 350-40/2019-III-04, а све у
циљу формирања нових грађевинских парцела,
односно формирања кп.бр. 6908/1, потес Вељка
Влаховића, остало вештачки створено неплодно,
површине 0.05,66 ха, земљиште у грађевинском
подручју у јавној својини Општине Кладово; кп.бр.
6908/4, потес Вељка Влаховића, остало вештачки
створено неплодно, површине 0.06,54 ха,
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово; кп.бр. 6908/5, потес
Вељка Влаховића, остало вештачки створено
неплодно, површине 0.06,00 ха, земљиште у
грађевинском подручју у јавној својини Општине
Кладово и кп.бр. 6908/6, потес Вељка Влаховића,
остало вештачки створено неплодно, површине
0.05,14 ха, земљиште у грађевинском подручју у
јавној својини Општине Кладово.
У даљем току поступка, Одсек за имовинско
правне послове, правну помоћ и скупштинске
послове обратио с е на д л е ж н и м ј а в н и м
предузећима за утврђивање степена комуналне и
инфраструктурне опремљености наведених
парцела и Одељењу за урбанизам, грађевинарство
и послове управног надзора Општинске управе
Кладово, ради добијања података да ли исте
испуњавају услове из члана 99. Закона о планирању
и изградњи (,,Службени гласник РС", бр. 72/09;
81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11; 121/2012;
42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука УС; 98/2013 одлука УС; 132/2014 и 145/2014, 83/2018 и
31/2019), као и података о намени и величини
будућег објекта на предметним парцелама.
У извештају Електропривреде С р б и ј е
Дистрибуције, Огранка "Електродистрибуције
Зајечар" Зајечар, Пословнице Кладово број: 2207461/1-2019 од 09.07.2019. године стоји да на
предметном земљишту постоје електроенергетски
услови за прикључење стамбеног објекта на н.н.
мрежу, с тим што се на поменутој парцели налазе
електроенергетски објекти (н.н. мрежа) која мора
бити доступна електродистрибуцији у случају
интервенција. За потребе напајања ел.енергијом
планираног објекта треба изградити прикључак на
постојећу нисконапонску мрежу. Мерно место за
регистровање испоручене ел.енергије мора бити
ван комплекса стамбеног објекта тј. на линији
разграничења плаца и јавне површине. Прецизни
технички услови за прикључење објеката на
електродистрибутивну мрежу биће дати тек када се
.
.
инвеститор изрсни о захтеваној ЈедновременскоЈ
снази преко обједињене процедуре.
ЈП "Јединство" Кладово се у допису број: 76Година XVII - Број 13
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29/19, од 01.07.2019. године, изјаснило да за кп.бр.
6908/5, КО Кладово постоје локацијски услови да
се приликом изградње објеката, исти прикључе на
уличну водоводну мрежу РЕ О 90 у улици Вељка
Влаховића. За потребе израде прикључка на
уличну водоводну мрежу неопходно Је прекопати
јавну површину испред кп.бр. 6908/5 КО Кладово.
На основу података из дописа Одељења за
урбанизам, грађевинарство и послове управног
надзора, бр. 350-53/2019-Ш-04 од 02.07.2019.
године, утврђено је да се кп.бр. 6908/5 КО Кладово
налази у обухвату планског документа: Измене и
допуне Плана генералне регулације Кладова (,,Сл.
лист Општине Кладово", бр. 15/2018), и то у оквиру
граничног подручЈа овог насељеног места.
Предметна парцела испуњава услове за
грађевинску парцелу и према планираној
претежној намени из наведеног ПГР-а Кладова
намењена је за породично становање. На овој
парцели се може у складу са правилима грађења из
наведеног плана градити објекат максималне
спратности П+2+Пк, а највећи дозвољени индекс
заузетости парцеле може износити 50%. За градњу
.
.
на предметној парцели могу се издати локациЈски
услови односно грађевинска дозвола.
Кп.бр. 6908/5 КО Кладово, сходно Одлуци о
раз врста вању грађевинског земљишта на
територији општине Кладово на просторне
јединице- зоне, (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
1/2010, 1/2014 и 1/2015), налази се у III (словима:
трећој) зони, за коју је према Одлуци о тржишној
вредности неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Кладово, (,,Сл. лист
Општине Кла дово", бр. 1/2014 и 1/2015),
прописана почетна тржишна вредност - цена у
износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара
по Једном ару.
Скупштина Општине Кладово је на седници
одржаној дана 02.08.2019. године донела Закључак
о расписивању Огласа и расписало Оглас за
отуђење грађевинског земљишта из јавне својине и
то за кп.бр. 6908/5, насеље "Кључ", потес Вељка
Влаховића, остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине 0.06,00 ха, земљиште у
грађевинском подручју, у јавној својини Општине
Кладово, уписана у Листу непокретности број
3858, КО Кладово, по почетној цени од 100.000,00
(словима: стохиљада) динара по једном ару. Оглас
је у складу са чланом 16. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
1/2018) објављен у локалним средствима јавног
информисања и на огласној табли у згради
Општинске управе Кладово.
Комисија за прибављање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово је на седници одржаној дана 09.09.2019.
14.10.2019. год.
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године утврдила да су по Огласу приспеле две
уредне, благовремене и потпуне пријаве и то:
пријава Ђурђевић (Јован) Давида из Велеснице, ул.
Ђердапска бр. 34, број пријаве: 464-169/2019-III-01
и пријава Ђурђевић Драгице из Велеснице,
Ђердапска бр. 34, број пријаве: 464-170/2019-III01. С' обзиром да је Ђурђевић (Јован) Давид из
Велеснице на јавном надметању понудио највећи
и з н о с - ц е н у од 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ( с л о в и м а :
стотрихиљаде) динара по једном ару, што за
површину од 0.06,00 ха укупно износи 618.000,00
(словима: шестоосамнаестхиљада) динара,
Комисија је записнички констатовала да исти
испуњава услове за стицање предметне
непокретности.
На основу напред наведеног, применом члана 99.
става 1. става 2. и става 13. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС", бр. 72/09;
81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11; 121/2012;
42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука УС; 98/2013 одлука УС; 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 1. и
члана 22. став 14. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
1/2018) и члана 137. Закона о општем управном
поступку (,,Сл. гласник РС", бр.18/2016), одлучено
Је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 (словима:
тридесет) дана од дана пријема решења.
Број: 464-181/2019-I
УКладову, 14.10.2019. год.
СКУПШТИНА О ПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 7. и члана 119. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018 - др. закон), члана 20. 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
14.10.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
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Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ за некатегорисани пут у
КО Велесница и то:
-на делу, површине 0.29,70 ха, од кп.бр. 111/1,
потес "Бањери", пашњак 1.класе,
укупне
површине 10.10,4 lxa, пољопривредно земљиште,
-на делу површине 0.04,60 ха од кп. бр.111/2
,потес "Бањери", њива 4. класе, укупне површине
11.81,08ха, пољопривредно земљиште,
-на делу површине 0.66,83 ха од кп.бр.112/1,
потес "Бањери", њива 4.класе, укупне површине
20.59,94 ха, пољопривредно земљиште,
-на делу површине 1.48,00 ха од кп.бр.112/2,
потес "Облеђ", њива 4.класе, укупне површине
48.40,97ха, пољопривредно земљиште,
-на делу површине О,75,07ха од кп.бр.157/1,
потес "Облеђ", њива 6.класе, укупне површине
84.37,82 ха, пољопривредно земљиште ,
-на делу површине 0.03,41 ха од кп.бр.109/4,
потес "Бањери", њива 4.класе, укупне површине
0.38,36 ха, пољопривредно земљиште,
све уписане у листу непокретности бр. 803 КО
Велесница, јавна својина Републике Србије,
корисник Министарство пољопривреде,
шумарства водопривреде.
-на делу површине О.02,44ха, од кп.бр. 3136,
потес "Облеђ", земљиште под зградом и другим
објектом, укупне површине 1.55,12 ха, остало
земљиште, уписане у листу непокретности бр.102
КО Велесница, као некатегорисани пут у јавној
својини општинеКладово.
У складу са Елаборатом новоформираног пута
КО Велесница израђеног од стране Геодетског
бироа "Гео - Гуци"Кладово.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
,,Службеном листу ОпштинеКладово".
Број: 220-9/2019-I
УКладову, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

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
14.10.2019. год.
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(,,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 14.10.2019.
године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
-на делу површине 1.29,31ха, од кп.бр. 3136,
потес "Облеђ", земљиште под зградом и другим
објектом, укупне површине 1.55,12 ха, остало
земљиште,уписане у листу непокретности бр.102
КО Велесница, као некатегорисани пут у јавној
својини општине Кладово.
У складу са Елаборатом новоформираног пута
КО Велесница израђеног од стране Геодетског
бироа "Гео - Гуци" Кладово.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
,,Службеном листу Општине Кладово".
Број: 220-8/2019-1
У Кладову, 14.10.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС", 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 21.10.2019. године, донело је:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
Година XVII - Број 13

1
Усваја се измена плана јавних набавки за 2019.
годину број: 404-13-10/2019-П Општинске управе
Кладово.
11
Измена плана јавних набавки за 2019. годину,
број 404-13-10/2019-Пје саставни део ове Одлуке.

Члан 1.

СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

НАБАВКИ
ЗА 2019.ГОДИНУ

111
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице Одељења
за буџет и финансије Општинске управе Кладово.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 404-104/2019-П
У Кладову, 21.10.2019. године
Обрадила:
Марица Скрлатовић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС", 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 16.08.2019. године, донело је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2019.ГОДИНУ
14.10.2019. год.
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11

Усваја се измена плана јавних набавки за 2019.
годину број: 404-13-9/2019-П Општинске управе
Кладово.

Измена плана јавних набавки за 2019.годину,
број 404-13-9/2019-Пје саставни део ове Одлуке.

11

111

Измена плана јавних набавки за 2019.годину,
број 404-13-9/2019-Пје саставни део ове Одлуке.

О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице Одељења
за буџет и финансије Општинске управе Кладово.
IV

111
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице Одељења
за буџет и финансије Општинске управе Кладово.
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: 404-57/2019-П
У Кладову, 16.08.2019. године
ОПШТИНСКО В ЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

Број: 404-57/2019-П
У Кладову, 16.08 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС", бр.1 29/2007, 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 16.08.2019. године, донело је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2019.ГОДИНУ

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014др.закон, 1О1/2016 - 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
НАБАВКИ
ЗА 2019.ГОДИНУ
1

Усваја се измена плана јавних набавки за 2019.
годину број: 404-13-7/2019-П Општинске управе
Кладово.

1

11

Усваја се измена плана јавних набавки за 2019.
годину број: 404-13-9/2019-П Општинске управе
Кладово.

Измена плана јавних набавки за 2019.годину,
број 404-13-7/2019-Пје саставни део ове Одлуке.
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111

111

О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице Одељења
за буџет и финансије Општинске управе Кладово.

О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице Одељења
за буџет и финансије Општинске управе Кладово.
IV

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 404-80/2019-11
У Кладову, 15.07.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 404-88/2019-11
У Кладову, 12.08.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС", 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 12.08.2019. године, донело је:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗ МЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2019.ГОДИНУ
1
Усваја се измена плана јавних набавки за 2019.
годину број: 404-13-8/2019-11 Општинске управе
Кладово.
11
Измена плана јавних набавки за 2019.годину,
број 404-13-8/2019-llje саставни део ове Одлуке.
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На основу члана 32, 72. И 74. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
РС"број 129/2007, 83/2014- други закон, 1О1/2016
- други закон и 47/2018) и члана 40.став 1.тачка
70) Статута општине Кладово ("Службени лист
општине Кладово, број 7/2019), на седници
Скупштине општине Кладово одржаној дана
14.10.2019. године, донета је
О ДЛУКА
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕКЛАДОВО
1 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује правни статус месне
заједнице, образовање, односно укидање или
.
.
промена подручја месне заједнице, права и
дужности месне заједнице, број чланова савета,
надлежност и начин одлучивања савета месне
заједнице, поступак избора чланова савета месне
.
.
заједнице, распуштање савета месне заједнице,
престанак мандата чланова савета месне
заједнице, финансирање месне заједнице,
14.10.2019. год.
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сарадња месне заЈеднице са другим месним
заЈедницама, поступак за оцену уставности и
законитости аката месне заЈеднице, као и друга
питања од значаја за рад и функционисање
.
.
месних заЈедница на територији општине
Кладово (у даљем тексту: Општина).
Месне заједнице на територији општине
Кладово
Члан 2.
Овом одлуком образују се сеоске и месна
заједница за насељено место Кладово као облици
месне самоуправе и одређују се њихова подручја
и послови.
Циљ образовања месних заједница
Члан 3.
Месне заједнице се образују ради
задовољавања потреба и интереса становништва
у селима и градским насељима.
Месна заједница може се основати и за два
или више села.
Статут месне заједнице
Члан 4.
Месна заједница има свој статут.
Статутом Месне заједнице уређује се: број
чланова Савета месне заједнице; критеријуми за
избор чланова Савета месне заједнице; поступак
за избор председника и заменика председника
Савета месне заједнице; број, састав,
надлежност и мандат сталних и повремених
радних тела Савета месне заједнице; дан месне
.
.
заЈеднице, као и друга питања од значаЈа за њен
рад.
Правни статус
Члан 5.
Месна заједница има својство правног лица у
оквиру права и дужности утврђених Статутом
општине и овом Одлуком.
Месна заједница има рачун отворен код
Управе за трезор.
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Представљање и заступање месне заједнице
Члан 6.
П редседник Савета месне заједнице
представља и заступа месну заЈедницу и
наредбодавац Је за извршење финансијског
плана.
Печат месне заједнице
Члан 7.
Месна заједнице има печат.
Печат је округлог облика, у чијој средини је
грб Републике Србије, пречника 32мм.
Текст печата исписује се на српском језику,
ћириличним писмом, у конце нтричним
круговима око грба Републике Србије.
У спољњем кругу печата, изнад грба, исписује
се назив Република Србија.
У унутрашњем кругу, изнад грба, исписује се
назив Општине и назив Месне заједнице.
У дну печата исписује се седиште органа.
По потреби, печат се може обележити редним
бројем, римском цифром која се ставља између
грба Републике Србије и седиште органа.
Имовина месних заједница
Члан 8.
Месна заједница има своју имовину коју могу
чинити: покретне ствари, новчана средства, као и
права и обавезе.
У складу са одлуком Општине, месна
з аЈ е д н и ц а и м а п р а в о к о р и ш ћ е њ а н а
.
.
.
непокретностима коЈе су у ЈавноЈ СВОЈИНИ
Општине.
Савет месне заједнице је дужан да имовином
из става 1. и 2. овог члана управља, користи и
располаже у складу са законом, одлукама
општине Кладово, овом одлуком и Статутом
месне заЈеднице.
Образовање месних заједница
Члан 9.
На територији општине Кладово образују се
следеће месне заједнице:
1. Месна заједница Кладово
Подручје месне заједнице Кладово обухвата
14.10.2019. год.

33

Службени лист општине Кладово

насељено место Кладово
2. Месна заједница Текија
Подручје месне заједнице Текија обухвата
насељено место Текију
3. Месна заједница Нови Сип
Подручје месне заједнице Нови Сип обухвата
насељено место Нови Сип
4. Месна заједница Давидовац
Подручје Месне заједнице Давидовац
обухвата насељено место Давидовац
5. Месна заједница Кладушница
Подручје месне заједнице Кладушница
обухвата насељено место Кладушница
6. Месна заједница Костол
Подручје месне заједнице Костол обухвата
насељено место Костол
7. Месна заједница Мала Врбица
Подручје месне заједнице Мала Врбица
обухвата насељено место Мала Врбица
8. Месна заједница Велика Врбица
Подручје месне заједнице Велика Врбица
обухвата насељено место Велика Врбица
9. Месна заједница Ртково
Подручје месне заједнице Ртково обухвата
насељено место Ртково
10. Подручје месне заједнице Корбово
Подручје месне заједнице Корбово обухвата
насељено место Корбово
11. Подручје месне заједнице Bajyra
Подручје месне заједнице Вајуга обухвата
насељено место Вајуга
12. Подручје месне заједнице Милутиновац
Подручје месне заједнице Милутиновац
обухвата насељено место Милутиновац
13. Подручје месне заједнице Петрово Село
Подручје месне заједнице Петрово Село
обухвата насељено место Петрово Село
14. Подручје месне заједнице Манастирица
Подручје месне заједнице Манастирица
обухвата насељено место Манастирица
15. Подручје месне заједнице Подвршка
Подручје месне заједнице Подвршка обухвата
насељено место Подрвшка
16. Подручје месне заједнице Речица
Подручје месне заједнице Речица обухвата
насељено место Речица
17. Подручје месне заједнице Велика
Каменица
Подручје месне заједнице Велика Каменица
обухвата насељено место Велика Каменица
18. Подручје месне заједнице Велесница
Подручје месне заједнице Велесница
обухвата насељено место Велесница
Година XVII - Број 13

19. Подручје месне заједнице Љубичевац
Подручје месне заједнице Љубичевац
обухвата насељено место Љубичевац
20. Подручје месне заједнице Грабовица
Подручје месне заједнице Грабовица обухвата
насељено место Грабовица
21. Подручје месне заједнице Брза Паланка
Подручје месне заједнице Брза Паланка
обухвата насељено место Брза Паланка
22. Подручје месне заједнице Река
Подручје месне заједнице Река обухвата
насељено место Река
23. Подручје месне заједнице Купузиште
Подручје месне заједнице Купузиште
обухвата насељено место Купузиште
Предлог за образовање, односно укидање
или промену подручја месне заједнице
Члан 10.
Поступак за образовање, односно укидање
или промену подручја месне заједнице покреће
се на образложени предлог најмање 10% бирача
са пребивалиштем на подручју на које се предлог
односи, најмање једна трећина одборника и
Општинско веће.
Нова месна заједница се образује спајањем
две или
више постојећих . месних
заједница или
.
.
издваЈањем дела подручЈа из Једне или више
постојећих месних заЈедница у нову месну
заЈедницу.
Месна заједница се може укинути и њено
подручје припојити једној или више постојећих
месних заЈедница.
Променом подручја месне заједнице сматра се
и измена граница подручЈа уколико се
извршеном
изменом
део подручЈа Једне месне
.
.
заЈеднице припаЈа подручЈу друге месне
заЈеднице.
Предлог из става 1. овог члана подноси се
Општинском већу.
Саветодавни референдум
Члан 11.
Општинско веће доставља Скупштини
општине предлог из члана 1О. став 1. ове одлуке,
а ако Општинско веће није предлагач уз предлог
се обавезно доставља и став општинског већа о
предложеној промени.
Ако сматра да је предлог оправдан,
14.10.2019. год.
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Скупштина општине расписује саветодавни
референдум за део територије општине на који се
предлог из члана! О. ове одлуке односи, у року од
30 дана од дана подношења предлога.
На саветодавном референдуму грађани који
имају бирачко право и пребивалиште на подручју
за које је расписан саветодавни референдум,
изјашњавају се да ли су "за" или "против"
предлога КОЈИ се предлаже.
У одлуци о расписивању саветодавног
референдума, Скупштина општине ће одредити
и органе за спровођење и утврђивање резултата
референдума.
Сматра се да су грађани подржали
предлог за образовање,
односно
укидање или
.
.
промену подручЈа месне заЈеднице, ако се за
предлог изЈаснила већина од оних који су
гласали.
Приликом утврђивања предлога одлуке којом
се образује,односно укида или мења подручје
месне заједнице, Општинско веће ће водити
рачуна о резултатима спроведеног саветодавног
референдума.
Мишљење Савета месне заједнице о
промени подручја и укидању месне
заједнице

- организовањем Јавних расправа у складу са
законом, Статутом општине, одлукама органа
општине и овом Одлуком;
- и на други начин утврђен Статутом месне
заједнице и актима Савета месне заједнице.
У месним заједницама основаним за више
села, Савет месне заједнице је дужан да обезбеди
постављање огласне табле у сваком од села.
Обавештавање путем интернет
презентације и друштвених мрежа
Члан 14.
У циљу остваривања права грађана на
истинито, потпуно и благовремено
обавештавање грађана по питањима од значаја
за грађане месне заједнице, месна заједница
м о ж е да отвори званичну интернет
п р е з е н т а ц и ј у н а к о ј о ј ћ е о б ј а в љ и в ати
информације, одлуке, извештаје и друге акте
.
.
месне заЈеднице, као и вести од значаЈа за
грађане са подручја месне заједнице.
Обавештења и вести из става 1. овог члана,
могу се реализовати и путем друштвених мрежа.
111 САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 12.

Савет месне заједнице

Општинско веће је дужно да пре утврђивања
предлога одлуке о промени подручЈа и укидању
месне заједнице прибави и мишљење Савета
.
.
месне заЈеднице на КОЈИ се предлог односи.
Савет месне заједнице ће се изјаснити у року
од 1 О дана од дана достављања нацрта одлуке о
.
.
промени подручЈа и укидању месне заЈеднице.
Ако се Савет месне заједнице не изјасни у
року из става 2. овог члана, сматра се да Је
мишљење позитивно.

Члан 15.

11 ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Јавност рада
Члан 13.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
- издавањем билтена, информатора, преко
средстава јавног информисања, презентовањем
одлука и других аката Јавности и постављањем
интернет презентациЈе;
Година XVII - Број 13

Савет месне заједнице је основни
представнички орган грађана на подручју месне
заЈеднице.
Избори за савет месне заједнице спроводе се
по правилима непосредног и таЈног гласања на
основу општег и Једнаког изборног права, у
складу са статутом месне заЈеднице и овом
одлуком.
Сваки пословно способан грађанин са
пребивалиштем на подручју месне заједнице
који је навршио 18 година живота, има право да
бира и да буде биран у Савет месне заједнице.
За члана Савета месне заједнице, може бити
изабран пунолетан, пословно способан грађанин
који има пребивалиште на територији месне
заједнице у којој је предложен за члана Савета
месне заЈеднице.
Председника и заменика председника Савета
месне заједнице бира Савет из реда својих
чланова, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја чланова савета месне заједнице.
14.10.2019. год.
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1. Чланови Савета месне заједнице
Број чланова Савета месне заједнице
Члан 16.
Савет месне заједнице може имати најмање 5,
а највише 11 чланова.
Број чланова Савета утврђује се Статутом
месне заЈеднице.
Мандат чланова Савета месне заједнице траје
4године.
Територијални принцип
Члан 17.
Чланови Савета месне заједнице бирају се по
територИЈалном принципу.
Примена територијалног принципа
Члан 18.
Чланови Савета месне заједнице бирају се на
.
.
.
подручЈу месне заЈеднице по принципу Једна
месна заједница једна изборна јединица, на
бирачким местима која утврђује решењем
изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заЈедница.
2. Расписивање избора
Председник Скупштине општине
Члан 19.
Изборе за Савет месне заједнице расписује
председник Скупштине општине.
Избор члана Савета месне заједнице обавља
се у месној заједници као изборној јединици.
Рокови за расписивање избора
Члан 20.
Избори за чланове Са 5збора до дана
одржавања избора не може протећи више од 45
дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се
дан одржавања избора, као и дан од када почињу
Година XVII - Број 13

да теку рокови за вршење изборних радњи.
Ако се избори за чланове Савета месне
заједнице одржавају у исто време када и избори
за народне посланике, односно избори за
председника Републике Србије, председник
Скупштине општине мора прибавити сагласност
Републичке изборне комисије о ангажовању
бирачких одбора и за изборе за Савет месне
заЈеднице,пре доношења одлуке о расписивању
избора из става 2. ове одлуке.
Право предлагања кандидата за члана
Савета месне заједнице
Члан 21.
Кандидата за члана савета месне заједнице
предлаже најмање 1 О грађана са пребивалиштем
.
.
на подручју месне заЈеднице.
Сваки грађанин може предложити само једног
кандидата за члана Савета месне заједнице.
Предложени кандидати дају писану изјаву о
прихватању кандидатуре.
Изабрани кандидати
Члан 22.
Изабрани су они кандидати који су добили
највећи број гласова до броја чланова који се
бирају.
Ако два или више кандидата добију једнак
број гласова, гласање за те кандидате се понавља.
IV СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 23.
Изборе за чланове Савета месне заједнице
спроводе: Изборна комисија за спровођење
избора за чланове Савета месних заједница,
бирачка комисија и Другостепена изборна
комисиЈа.
Органи за спровођење избора су самостални и
независни у раду и раде на основу закона и
прописа донетих на основу закона, Статута
општине, одредаба ове одлуке и Статута месне
заЈеднице.
За свој рад органи за спровођење избора
.
.
.
одговараЈу органу КОЈИ их Је именовао.
Сви органи и организације општинедужни су
да пружају помоћ органима за спровођење
избора и да достављају податке КОЈИ су им
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потребни за рад.

Надлежност Изборне комисије

Изборна комисија
за спровођење избора за чланове савета
месних заједница
Члан 24.
Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем
тексту: Изборна комисија) обавља послове који
су одређени овом одлуком.
Састав Изборне комисије
Члан 25.
Изборну комисију чине председник и шест
чланова које именује Скупштина општине, на
предлог одборничких група у Скупштини
општине, сразмерно броју одборника.
Састав Изборне комисије мора да одражава
политичку структуру скупштине у погледу
одборничких група и коалиција.
Ниједна политичка странка или коалиција не
може имати више од половине чланова Изборне
комисиЈе.
Изборна комисија има секретара кога именује
Скупштина општине и који учествује у раду
Изборне комисије без права одлучивања.
Председник,
чланови исекретаризборне
.
.
комисије имаЈу заменике.
Чланови Изборне комисије именују се на
период од 4 године.
За председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара Изборне
комисије именују се лица која морају да имају
стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са
наЈмање три година радног искуства у струци.
Чланови Изборне комисије и њихови
заменици могу бити грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији
Општине.
Година XVII - Број 13

Члан 26.
Изборна комисија приликом спровођења
избора за чланове савета месне заједнице врши
следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења избора;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке комисије и именује
њихове чланове;
4) доноси Упутствоза спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем
тексту: Упутство);
5) доноси Роковник за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора за чланове
савета месних заједница:
6) прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора;
7) утврђује да ли су пријаве кандидата
сачињене и поднете у складу са Упутством;
8) проглашава пријаву кандидата;
9) утврђује облик и изглед гласачких листића,
број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким комисијама;
10) утврђује и објављује резултате избора за
чланове савета месних заједница;
11) подноси извештај Скупштини општине о
спроведеним изборима за чланове савета месних
заЈедница;
Бирачка комисија
Члан 27.
Бирачку комисију чине председник и
двачлана.
Председник и чланови бирачке комисије
имаЈу заменике.
Бирачку комисију именује Изборна комисија
најкасније десет дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
Чланови бирачкекомисије и њихови заменици
могу бити само пословно способни грађани који
имају изборно право, као и пребивалиште на
територији Општине.
Члановима Бирачких комисиЈа и њиховим
заменицима престаје чланство у Бирачкој
комисиЈи кад прихвате кандидатуру за члана
Савета месне заједнице, као и именовањем за
члана Изборне и Другостепене изборне
комисиЈе.
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Предлагање чланова бирачке комисије
Члан 28.
Председници бирачких комисија, заменици
председника, чланови и заменици чланова
бирачких комисија именују се на предлог
одборничких група у Скупштини општине.
Одборничке групе које не припа дају
скупштинској већини предлажу једног члана и
његовог заменика.
Надлежност бирачке комисије
Члан 29.
Бирачка комисија непосредно спроводи
гласање, обезбеђује правилност и тајност
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком
месту и обавља друге послове у складу са
Упутством и овом Одлуком.

иста права и одговорности као и чланови које
замењују.
Право гласа у бирачкој комисији има само
члан, а у његовом одсуству, заменик.
Замена члана бирачке комисије
Члан 31.
Замену члана бирачке комисије врши Изборна
комисија најкасније пет дана пре дана одржавања
избора.
Приликом именовања и замене чланова
бирачке комисије, Изборна комисија ће по
с л у жбеној дужно сти вод ити рачуна о
ограничењима из члана 30. ове одлуке.
Другостепена изборна комисија
Члан 32.

Ограничења у именовању чланова бирачке
комисије

Другостпена изборна комисија у другом
степену одлучује о приговорима на решење
Изборне комисије
Другостепену изборну комисију образује
Скупштина општине.
У погледу утврђивања састава Другостепене
изборне комисије, примењују се одредбе ове
Одлуке које се односе на Изборну комисију.
Другостепена изборна комисија се образује
истовремено када и Изборна комисија.

Члан 30.

Рад Другостепене изборне комисије

Исто лице не може истовремено да буде члан
две бирачке комисије.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици
имају мандат само за расписане изборе за члана
Савета месне заједнице.
Чланови и заменици чланова Изборне
комисије, бирачке комисије и Другостепене
изборне комисије не могу бити лица која су
међусобно сродници по правој линији без обзира
на степен сродства, у побочној закључно са
трећим степеном сродства, а у тазбинском
сродству закључио са другим степеном сродства,
као ни брачни другови и лица која су у
међусобном односу усвојиоца и усвојеника,
односно стараоца и штићеника. Ако је бирачка
комисија састављена супротно одредби става 3.
овог члана, бирачка комисија се распушта, а
избори, односно гласање се понављају.
Заменици чланова бирачких комисија имају

Члан 33.

Бирачка комисија се стара о одржавању реда
на бирачком месту за време гласања.
Ближа правила о раду бирачке комисије
одређује Изборна коми сиј а доношењем
Упутства, у року 5 дана од дана расписивања
избора за чланове Савета месне заједнице .
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Другостепену изборну комисију чине
председник и четири члана.
Друго степена изборна комисија има
секретара кога именује Скупштина општине и
који учествује у раду Изборне комисије без права
одлучивања.
Другостпена изборна комисија одлучује
већином од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар
Другостепене изборне комисије морају да имају
стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
ака демским
.
.
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
14.10.2019. год.

38

Службени лист општине Кладово
.

.

траЈању од наЈмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са
наЈмање пет година радног искуства у струци.
Председник, чланови Другостепене изборне
комисије и секретар, именују се на период од 4
године и могу да буду поново именовани.

Упутством, које је дужна да објави у року од пет
дана од доношења одлуке о расписивању избора.

Стручна административна и техничка помоћ

Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата није поднета благовремено,
донеће одлукуо одбацивању пријаве.
К а д а И з б о р н а к о м и с и ј а у т в р д и да
приЈавапредлога кандидата садржи недостатке
који онемогућују његово проглашење, донеће, у
року од 24 часа од пријема пријаве предлога
кандидата, закључак КОЈИМ се подносиоцу
пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова
од часа достављања закључка, отклони те
недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве
указуЈе на начин отклањања недостатака.
Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата садржи недостатке, односно
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или
нису отклоњени у прописаном року, донеће у
наредних 48 часова одлуку о одбијању
проглашења предлога кандидата.

Члан 34.
Општинска управа Је дужна да пружи
неопходну стручну, а дминистративну и
техничку помоћ при обављању послова за
потребе Изборне комисије, Другостепене
изборне комисије и бирачких комисија.
V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА
Рок за подношење пријаве кандидата
Члан 35.
Кандидат подноси пријаву Изборној
комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања
избора у месној заједници.
Садржина пријаве кандидата
Члан 36.
Пријава се подноси на обрасцу који прописује
Изборна комисија у писменој форми.
Образацпријавепредлога кандидата
Члан 37.
Кандидат за члана Савета месне заједнице
подноси пријаву на посебном обрасцу који
садржи:
1 ) и м е и п р е з и м е б и р а ч а , ЈМ БГ ,
пребивалиште, адреса становања и потпис
бирача да подржава предлог кандидата за члана
Савета месне заједнице;
2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање,
пребивалиште, адреса становања и потпис
кандидата.
Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз
пријаву из става 1. овог члана подноси и: потврду
о изборном праву и потврду о пребивалишту.
Обрасце за подношење предлога прирве
кандидата прописује Изборна комисија
Година XVII - Број 13

Недостаци у пријави предлога кандидата
Члан 38.

Проглашење предлога кандидата
Члан 39.
Изборна комисиЈ а проглашава предлог
кандидата одмах по приЈему предлога, а
најкасније у року од 24 часа од пријема предлога.
Одлукуо проглашењу предлога кандидатаиз
става 1. овог члана Изборна комисија доставља
кандидату без одлагања.
Кандидатможе повући пријаву најкасније до
дана утврђивања листе кандидата за члана
Савета месне заједнице.
Обустављање поступка избора
Члан 40.
У случају да се за изборе за чланове Савета
.
.
месне заЈеднице приЈави мање кандидата од
броја чланова Савета месне заједнице који се
бира, Изборна комисија доноси одлуку о
обустављању поступка избора чланова за Савет
месне заЈеднице.
Када протекне рок за изјављивање приговора
на одлуку о обустављању поступка из става 1.
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава
председника Скупштине општине.
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VI ИЗБОРНАЛИСТА КАНДИДАТА
Садржина изборне листе кандидата
Члан 41.
Изборна листа кандидата за избор чланова
Савета месне заједнице, садржи све предлоге
кандидата, са личним именима свих кандидата и
подацима о години рођења, занимању и
пребивалишту.
У случају да се кандидати за Савет месне
заједнице бирају по деловима месне заједнице, у
складу са чланом 18.ове одлуке,изборна листа
кандидата се посебно сачињава за сваки део
месне заједнице и садржи све предлоге
кандидата, са личним именима свих кандидата и
подацима о години рођења, занимању и
пребивалишту.
Редослед кандидата на изборној листи
кандидата утврђује се према редоследу њиховог
проглашавања.
Изборна комисија неће утврдити изборну
листу кандидата за чланове Савета месне
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од
броја чланова Савета месне заједнице који се
бира.
Изборна комисија утврђује изборну листу
кандидата за чланове Савета месне заједнице и
објављује их "Службеном листу општине
Кладово", најкасније 1О дана пре дана одржавања
избора.
Изборна комисија је дужна да изборну листу
кандидата за чланове Савета месне заједнице и
објави и на огласној табли месне заједнице и на
званичној интернет презентацији Општине.
VПБИРАЧКАМЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 42.
Изборна комисија одређује и оглашава у
"Службеном листу општине Кладово и на
огласној табли месне заједнице бирачка места на
којима ће се гласати на изборима, најкасније 20
дана пре дана одржавања избора.
Изборна комисија одређује бирачка места у
сарадњи са општинском управом.
Година XVII - Број 13

Ако избори за чланове Савета месне заједнице
одржавају у исто време када и избори за народне
посланике, односно избори за председника
Републике Србије, избори за чланове Савета
месне заједнице одржавају се на бирачким
местима које је одредила Републичка изборна
комисија, у складу са сагласношћу из члана 20.
став 4.ове одлуке.
Начин одређивања бирачких места
Члан 43.
Бирачко место одређује се за гласање најмање
50, а највише 2.500 бирача.
У изузетним случајевима, може се одредити
бирачко место и за гласање мање од 1ОО бирача,
ако би, због просторне удаљености или
неповољног географског положаја, бирачима
гласање на другом бирачком месту било знатно
отежано.
Бирачко место може да обухвати подручје
дела насељеног места, једног или више
насељених места.
За свако бирачко место одређује се: број
бирачког места, назив бирачког места, адреса
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи
на том бирачком месту.
За бирачка места се, по правилу, одређују
просторије у јавној својиниопштине, а само
изузетно и просторије у приватној својини.
Бирачко место не може да буде у објекту у
власништву кандидата за члана Савета месне
заједнице или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места, водиће
се рачуна да бирачко место буде приступачно
особама са инвалидитетом.
Гласање бирача
Члан 44.
На изборима за члана Савета месне заједнице,
бирач може да гласа само једанпут.
Гласање се врши заокруживањем редног броја
испред имена и презимена кандидата и то
највише до броја чланова Савета месне заједнице
који се бира .
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VIII БИРАЧКИ СПИСКОВИ
Упис и промене у бирачком с писку
Члан 45.
Општинска управа која је надлежна за
ажурирање дела бирачког списка, врши упис
бирача који нису уписани у бирачки списак, као и
промену података у бирачком списку, све до
његовог закључења, односно најкасније 5 дана
пре дана одржавања избора.

Члан 49.
Текст образаца за подношење предлога
кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст
гласачког листића, текст обрасца записника о
раду бирачкекомисије и текст уверења о избору
за члана Савета месне заједнице штампају се на
српском језику, ћирилицом.

XI УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛ ТАТА ИЗБОРА

Утврђивање и објављивање коначног броја
бирача

Утврђивање резултата избора по месним
заједницама

Члан 46.

Члан 50.

Изборна комисија утврђује и објављује у
"Службеном листу општине Кладово" коначан
број бирача за сваку месну заједницу, као и број
бирача по бирачким местима у месној заједници.

По пријему изборног материјала са бирачких
места, Изборна комисија у року од 48 часова од
затварања бирачкихместа доноси одлукуо
резултатима избора за сваку месну заједницу.
Резултати избора се одмах објављују у
Службеном листу општине Кладово, на
званичној интернет презентацији општине и на
огласној табли месне заједнице.

IX ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ
ОДРЖАВАЊ А ИЗБОРА
Члан 47.
Обавештење бирачима о дану и времену
одржавања избора, са бројем и адресом бирачког
места на коме бирач гласа, врши општинска
управа истицањем обавештења на огласној табли
месне заЈеднице и на другим местима погодним
за обавештење грађана месне заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана врши се
најкасније пет дана пре дана одржавања избора у
месној заједници.
Х ИЗБОРНИ М АТЕРИЈА Л
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 48.
Изборни материјал за спровођење избора
обезбеђују Изборна комисија и Општинска
управа за свакубирачку комисиЈу, у складу са
Упутством.

ХП НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ
СПРОВОЂЕЊ А ИЗБОРА
Домаћи и страни посматрачи
Члан 51.
Заинтересована регистрована удружења чији
се циљеви остварују у области заштите људских
и мањинских права, као и заинтересоване
међународне и стране организације и удружења
која желе да прате рад органа за спровођење
избора, подносе пријаву Изборној комисији
најкасније пет дана пре дана одржавања избора,
на обрасцу који прописује Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије могу да
.
.
приЈаве наЈвише два посматрача.
За праћење рада појединих бирачких комисија
посматрачи могу да пријаве највише једног
посматрача.
Овлашћење и акредитације посматрача

Употреба језика и писама
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Члан 52.
На основу констатације о испуњености услова
за праћење рада Изборне комисије, односно
бирач к и х комисија, Изборна комисија
подносиоцу пријаве издаје одговарајуће
овлашћење за праћење рада органа за
спровођење избора.
Трошкове праћења рада органа за спровођење
избора сносе подносиоци пријаве чији
посматрачи прате изборе.
XIII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 53.
Средства за спровођење избора финансирају
из буџета општине и могу се користити се:
-набавку, штампање и превођење изборног
материјала,
-накнаде за рад чланова Изборне комисије,
-накнаде за рад чланова Другостепене
изборне комисије
-накнаде за рад чланова бирачких комисија,
накнаде за рад запосленима у општинској
управи који су ангажовани на обављању послова
спровођења избора за чланове Савета месне
заЈеднице,
-набавку канцеларијског и осталог потрошног
материјала,
-превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су
председник и секретар Изборне комисије,
председник и секретар Другостепене изборне
комисиЈе.
XIV ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И
ЗАШТИТАИЗБОРНОГ ПРАВА
Случајеви и рокови понављања гласања за
члана Савета месне заједнице
Члан 54.
Уколико два или више кандидата добију исти
број гласова, а према броју добијених гласова
треба да буду изабрани као последњи члан савета
месне заЈеднице, понавља се гласање само о тим
кандидатима.
Кад се утврди да је број гласачких листића у
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гласачкој кутиЈи већи од броја бирача који су
гласали, или у гласачкој кутији није нађен
контролни листић, бирачка комисија се
распушта и именуЈе нова, а гласање на том
бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком
месту, гласање се понавља само на том бирачком
месту.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана,
гласање се понавља у року од седам дана од дана
одржавања избора, на начин и по поступку
утврђеним за спровођење избора.
У случају понављања гласања, коначни
резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
Право на заштиту изборног права
Члан 55.
Сваки бирачи кандидат за члана Савета месне
заједницеима право на заштиту изборног права,
по поступку утврђеном овом одлуком.
Приговор Изборној комисији
Члан 56.
Бирач и кандидат за члана Савета месне
заЈеднице, има право да поднесе приговор
Изборној комисији због неправилности у
поступку кандидовања, спровођењаизбора,
утврђивања и објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана
када Је донета одлука, односно извршена радња
или учињен пропуст.
Рок за одлучивање по приговору
Члан 57.
Изборна комисија донеће одлуку у року од 48
часова од пријема приговора и доставити га
подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети
приговор, поништиће одлуку или радњу.
Приговор против одлуке Изборне комисије
Члан 58.
Против одлуке Изборне комисије, може се
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изЈавити приговор Другостепеној изборној
комисиЈи у року од 24 часа од достављања
решења.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној
изборној комисији достави одмах, а најкасније у
року од 12 часова све потребне податке и списе за
одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да
.
.
донесе одлуку по приговору наЈкасниЈе у року од
48 часова од дана пријема приговра са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 59.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји
приговор, поништиће одлуку или радњу у
поступку предлагања кандидата, односно у
поступку избора за члана Савета месне заједнице
или ће поништити избор члана Савета месне
заЈеднице.
Када нађе да оспорену одлуку треба
поништити, ако природа ствари то дозвољава и
ако утврђено чињенично стање пружа поуздан
основ за то, Другостепена изборна комисија
може СВОЈОМ одлуком мериторно решити
изборни спор. Одлука Другостепене изборне
.
.
комисиЈа у свему замењуЈе поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у
поступку избора или избор члана Савета месне
заједнице, Изборна комисија је дужна да
одговарајућу изборну радњу, односно изборе
понови у року од седам дана од утврђивања
неправилности у изборном поступку, на начин и
по поступку утврђеним овом одлуком за
спровођење избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи
кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због
неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни
резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о
поништавању избора

XV КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
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Конституисање Савета месне заједнице
Члан 60.
Савет месне заједнице конституише се након
утврђивања коначних резултата избора.
Сазивање конститутивне седнице Савета
месне заједнице
Члан 61.
Прву конститутивну седницу Савета месне
заједнице сазива председник Савета
меснезаЈеднице у претходном сазиву и то у року
од 1О дана од дана утврђивања коначних
резултатаизбора, а ако он то не учини, седницу
сазива најстарији новоизабрани члан Савета.
Конститутивном седницом председава
најстарији члан Савета месне заједнице.
Конститутивна седница се може одржати ако
присуствује већина од укупног броја чланова
Савета месне заједнице.
Председник и заменик председника Савета
месне заједнице
Члан 62.
Савет месне заједнице има председника и
заменика председника које бирају чланови
Савета.
Примопредаја дужности
Члан 63.
Председник Савета месне заједнице из
претходног сазива дужан је да у писменој форми
изврши примопредаЈу пописа имовине са свим
правима и обавезама месне з�еднице на дан
примопредаЈе.
XVI НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 64.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице
.
.
и програме развоЈа месне заЈеднице;
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3) усваја годишњи и четворогодишњи
.
.
извештај о раду месне заједнице
4) бира и разрешава председника и заменика
председника савета месне заједнице;
5) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју
месне заједнице, а нарочито:
- у области урбанистичког планирања и
уређења месне заједнице,
- у изградњи и одржавању комуналних
објеката, путева и улица на територији месне
заједнице,
- у прикупљању и достављању надлежним
републичким и општинским органима, јавним
предузећима и установама представке и
притужбе на њихов рад, као и иницијативе и
предлоге грађана за решавање питања од
њиховог заједничког интереса,
- сарађује са органима општине на стварању
услова за рад предшколских установа и основних
школа, социјално збрињавање старих лица и
деце,
- заштите и унапређење животне средине,
- уређење и одржавање насеља и зелених
површина,
- стање објеката комуналне инфраструктуре и
квалитет комуналних услуга,
- снабдевање и заштиту потрошача,
- радно време трговинских и занатских радњи,
угоститељских и других објеката на подручју
месне заједнице,
.
.
- развој пољопривреде на подручју месне
заједнице,
6) покреће иницијативу за доношење нових
или измену постојећих прописа општине;
7) сарађује са удружењима грађана и
.
.
невладиним организацијама у питањима која су
од интереса за грађане месне заједнице,8)
именује свог представника на свим зборовима
грађана, извршава одлуке и спроводи закључке
зборова грађана;
9) образује комисије, мировна већа, одборе и
друга радна тела ради задовољавања заједничких
потреба грађана у складу са законом и статутом
месне заједнице;
10) учествује у организовању противпожарне
заштите, заштите од елементарних непогада и
другим ванредним ситуацијама у циљу отклања
и ублажавања последица;
11) сарађује
са здравственим и
ветеринарским установама и организацијама на
стварању услова за здравствену и ветеринарску
заштиту,
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12) организује разне облике хуманитарне
помоћи на свом подручју,
13) констатује престанак мандата члану
Савета месне заједнице коме је престао мандат у
случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до
6.овеодлуке и покреће иницијативу за избор
новог члана Савета месне заједнице;
14) доноси Пословник о свом раду;
15) врши друге послове из надлежности месне
заједнице утврђене статутом општине, актом о
оснивању месне заједнице или другим
општинским прописима.
Поверавање појединих изворних послова
месним заједницама
Члан 65.
Одлуком Скупштине општине, у складу са
законом, може се појединим или свим месним
заједницама поверити вршење одређених
послова из на длежности Општине, у з
обезбеђивање за то потребних средстава.
При поверавању послова полази се од
чињенице да ли су ти послови од непосредног
исвакодневног значаја за живот становника
месне заједнице.
Ангажовање чланова Савета месне
заједнице
Члан 66.
Анг а ж о в а њ е п р е д с е д н и к а , заменика
председника и чланова савета, као и чланова
других органа месне заједнице на пословима из
члана 64.ове одлуке не подразумева стварање
додатних финансијских обавеза месној
заједници.
Запослени у месној заједници
Члан 67.
За обављање послова наведених у члану 64.
ове одлуке, месна заједница може да запосли
.
.
лице које заснива радни однос у месној
заједници, у складу са законом, одлукама
Општине и финансијском плану месне
заједнице.
У финансијском плану месне заједнице се
посебно наводи разлог за запошљавање, да ли је
потребно запошљавање лица на неодређено или
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одређено време или путем другог облика радног
ангажовања, као и укупно потребан износ
средстава за плате.
Одлуку о пријему запосленог доноси Савет
месне заједнице.
Запослени у месној заједници не могу бити
истовремено и чланови органа месне заједнице.
Распуштање Савета месне заједнице
Члан 68.
Савет месне заједнице може се распустити
ако:
1) не заседа дуже од три месеца;
2)не изабере председника савета у року од
месец дана од дана утврђивања коначних
резултата избораза чланове савета месне
заједнице или од дана његовог разрешења,
односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице
доноси Скупштина општине на предлог
Општинског већа које врши надзор над
законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник Скупштине општине, расписује
изборе за савет месне заједнице, у року од 15
дана од ступањана снагу одлуке о распуштању
савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања
избора не може протећи више од 45 дана.
Повереник општине
Члан 69.
До конституисања савета месне заједнице,
текуће и неодложне послове месне з�еднице
обавља повереник Општине кога именује
С к у пштина општине, исто в р е м е н о с а
доношењем одлуке о распуштању савета месне
заједнице из члана 68.став 2. ове одлуке.
Обављање административно-техничких и
финансијско-материјалних послова
Члан 70.
Општинска управа пружа помоћ месној
заједници у обављању административноГодина XVII - Број 13

техничких и финансијско-материјалних послова.
Организовање рада Општинске управе у
месној заједници
Члан 71.
З а обављање одређених послова из
надлежности општинске управе, односно
г р а дс к и х у п р а в а , п о с е б н о у в е з и са
остваривањем права грађана, може се
организовати рад општинске управе у месним
заједницама.
Послове из става 2. овог члана, начин и место
њиховог вршења одређује председник општине
на предлог начелника општинске управе.
XVII ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Престанак мандата члану Савета месне
заједнице
Члан 72.
Члану Савета месне заједнице престаје
мандат пре истека времена на које је изабран:
1) доношењем одлуке о распуштању месне
заједнице;
2) ако је правноснажном судском одлуком
осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
3) ако је правноснажном одлуком лишен
пословне способности;
4) ако. му престане
пребивалиште на
.
територији месне заједнице;
5) ако наступи смрт члана Савета месне
заједнице;
6) подношењем оставке;
Оставка члана Савета месне заједнице
Члан 73.
Члан Савета месне заједнице може поднети
оставку усмено на седници Савета, а између две
седнице подноси је у форми оверене писане
изјаве.
После подношења оставке,Савет месне
заједнице без одлагања, на самој седници
(усмена оставка) или на првој наредној седници
(писана оставка) констатује да је члану Савета
престао мандат и о томе одмах обавештава
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председника Скупштине општине.
Ако најмање 1/3 чланова Савета месне
.
.
заЈеднице престане мандат наступањем случаЈа
из члана 72. став 1. тачка 2) до 6) ове одлуке,
председник Скупштине општине расписује
изборе за недостајући број чланова Савета, у
року од 15 дана од пријема обавештења из става
2. овог члана.
XVIII СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА
ТЕЛА
Члан 74.
Савет месне заЈеднице може да образује
стална или повремена радна тела, а у циљу
припреме, разматрања и решавања питања из
надлежности месне заЈеднице.
Статутом месне заједнице утврђује се број и
структура чланова, надлежност, мандат, као и
другапитања од значаЈа за њихов рад.
XIX СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Финансирање месне заједнице
Члан 75.
из:

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се

- средстава утврђених одлуком о буџету
општине, посебно за сваку месну заједницу;
- средстава која грађани обезбеђују
самодоприносом;
- донациЈа, поклона и других законом
прописаних начина;
.
.
.
- прихода коЈе месна заЈедница оствари СВОЈОМ
активношћу;
-других средстава за рад месне заЈеднице
прописаних законом.
Савет месне заједнице доноси финансијски
план.
Финасијски план месне заједнице мора бити у
складу са Одлуком о буџетуОпштине.

складу са буџетом Општине.
У финансијском плану месне заЈеднице
.
.
исказуЈу се приходи и расходи меснезаЈеднице.
Финансијски план се доноси за једну
календарску годину у року од 30 дана од дана
усвајања одлуке о буџету Општине.
На финасијски план месне заједнице
сагласност даје Општинско веће, у складу са
одлуком о буџету.
Савет месне заједнице усваја завршни рачун
по истеку календарске године.
Финансијски план и завршни рачун месне
заједнице објављује се на званичној интернет
.
.
презентациЈи општине и месне заЈеднице.
Наредбодавац за исплату средстава месне
заједнице је председник Савета месне заједнице.
Извештај о раду месне заједнице
Члан 77.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније
д о 30. марта текуће године, д о стави
Општинскомвећу и Скупштини општине
.
.
извештаЈ о свом раду и реализациЈи програма за
прошлу годину, као иизвештај о коришћењу
средстава које им је Општина пренела.
Ко нтролу материјално-ф и н а н с и ј с к о г
пословања месне заједнице врше Општинска
управа, као и буџетска инспекција Општине.
Захтев за обезбеђење финансијских средства
Члан 78.
На захтев Општинског већа или другог
надлежног
органа општине, Савет месне
.
.
заЈеднице Је дужан да у поступку припреме
б у џ е т а , д о с т а в и з а х т е в з а о б е збеђ е њ е
финансијских средства за наредну годину у
роковима које одреди Општинска управа, у
поступку припреме Одлуке о буџету за наредну
годину.
ХХ САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈ АМА

Финансијски план и завршни рачун

Сарадња са другим месним заједницама

Члан 76.

Члан 79.

Месна заједница доноси финансијски план у
Година XVII - Број 13
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областима од .заједничког интереса
са
.
другиммесним заЈедницама на територији исте
или друге општине или града.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана
доноси Савет месне заједницеи доставља је
Општинском већу.
Сарадња са општином и њеним
институцијама
Члан 80.
Месне заједнице ост варују непосредну
сарадњу са Општином и њеним органима,
јавним и другим предузећима и организацијама,
установама и удружењима са територије
општине.
Сарадња са удружењима
Члан 81.
Савет месне заједнице може сарађивати са
у д р у ж е њ и м а , хум а н и т а р н и м и д р у г и м
.
.
организациЈама, у интересу месне заЈеднице и
њенихграђана.
XXI НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 82.

Члан 83.
Када Општинско веће сматра да општи акт
.
.
месне заЈеднице ниЈе у сагласности са статутом,
актом о оснивању месне заЈеднице или другим
општинским прописом, указаће на то савету
месне заЈеднице ради предузимања
одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
председник општине поништиће општи акт
.
.
месне заЈеднице решењем коЈе ступа на снагу
објављивањем у Службеном листу општине
Кладово.
Општинско веће, предлаже председнику
општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска
средства не користе у складу са финансијским
планом месне заједнице, одлуком о буџету или
законом.
XXII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Правни континуитет месних заједница
Члан 84.
Месне заједнице основане у складу са
Одлуком о месним заједницама (Службени лист
општине Кладово број 3/2009) настављају са
радом и дужне су да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке ускладе своЈе
статуте са Статутом општине и овом Одлуком.
Спровођење нових избора за Савете месних
заједница

Општинско веће покренуће поступак за оцену
уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај
акт није у сагласности са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од
.
.
извршења општи акт месне заЈеднице за КОЈИ
сматра да није сагласан Уставу или закону,
решењем које ступа на снагу објављивањем у
Службеном листу општине Кладово.
Решење о обустави од извршења престаје да
важи ако Општинско веће у року од пет дана од
објављивања решења не покрене поступак за
оцену уставности и законитости општег акта.

Избори за Савет месне заједнице, у складу са
овом Одлуком и усклађеним статутом месне
заједнице, спровешће се од наредних редовних
избора за чланове Савета месних заједница.
До спровођења избора из става 1. овог члана,
Савет месне заједнице наставља са радом до
истека мандата.

Указивање Савету месне заједнице на
предузимање одговарајућих мера

Члан 86.

Члан 85.

Престанак важења Одлуке о месним
заједницама

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
Година XVII - Број 13
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да важ и Одлука о месним заједницама
("Службенилист општине Кладово број 3/2009).
Ступање на снагу
Члан 87.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине
Кладово.
Број: 016-4/2019-I
У Кладову, 14.10.2019.год
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
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БраниславЈордачевић
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