СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ГОДИНА XVII - БРОЈ 5
На основу 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 24. Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр. 5/2008,
2/201О и члана 4/2015), Плана Генералне
регулације Општине Кладово (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 6/16) и Одлуке о
доношењу измене и допуне Плана генералне
регулације Кладова (,,Сл.лист Општине
Кладово", бр. 15/18), Општинско веће
Општине Кладово на седници одржаној
14.02.2019. године донело је
ОДЛУКУ
1
Општинско веће Општине Кладово
сагласно је да се на постојећем јавном
паркингу за путничка возила у улици
Обилићевој, на кп.бр. 4238 у КО Кладово,
користе четири паркинг места коЈа у датом
тренутку буду била слободна.
11
Ова сагласност издаје се подносиоцу
захтева за израду Урбанистичког пројекта за
доградњу вишеспратног стамбеног објекта у
улици Обилићева на кп.бр. 4238 КО Кладово,
на КОЈОЈ не постоје услови за изградњу
паркинг места.
111
Након усвајања Урбанистичког пројекта,
п р а в н и м а к т о м р е г у л и с а т и од н о с е
подносиоца захтева и Општинске управе у
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14. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ 1
погледу коришћења четири слободна тренутно неискоришћена паркинг места на
постојећем јавном паркингу за путничка
возила у улици Обилићевој у Кладову.
IV
Одлуку доставити: СУР "Елит" из
К л а д о в а , О д е љ е њ у за у р б а н и з а м ,
грађевинарство и послове обједињене
процедуре и архиви.
Број 344-2/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 24. Статута општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
5/2008, 2/201О и члана 4/2015), Општинско
веће општине Кладово на седници одржаној
14.02.2019. године донело је
Закључак
1
Ставља се ван снаге Одлука Општинског
већа општине Кладово, бр. 404-119/2017-11
од 16.10.2017. године, о преносу права
коришћења и управљања, без накнаде, на
14.02.2019. год.
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покретним стварима у ЈавноЈ СВОЈИНИ
општине Кладово Јавном предузећу
,,Комуналаца" Кладово из Кладова.
11
Закључак доставити: ЈП "Комуналац"
Кладово, Одељењу за буџет и финансије
општине Кладово и архиви.
Број: 023-3/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 24. Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр. 5/2008,
2/201О и члана 4/2015), Плана Генералне
регулације Општине Кладово (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 6/16), Одлуке о
доношењу измене и допуне Плана генералне
регулације Кладова (,,Сл.лист Општине
Кладово", бр. 15/18), Општинско веће
Општине Кладово на седници одржаној
14.02.2019. године донело је
ОДЛУКУ
1
Општинско веће Општине Кладово
сагласно је да се на постојећем јавном
паркингу за путничка возила у улици
Стефаније Михајловић, на кп.бр. 4221/2 у
Кладову, користе четири паркинг места која у
датом тренутку буду била слободна.
11
Ова сагласност издаЈе се подносиоцу
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захтева за израду Урбанистичког пројекта за
доградњу четири стамбене јединице на
вишеспратном стамбеном објеку у улици
Стефаније Михајловић бр. 9 на кп.бр. 4221/1
КО Клаодово, на којој не постоје услови за
изградњу паркинг места.
111
Након усвајања Урбанистичког пројекта,
п р а в н и м а к том регулисати о д н о с е
подносиоца захтева и Општинске управе у
погледу коришћења четири слободна тренутно неискоришћена паркинг места на
постојећем јавном паркингу за путничка
возила у улици Стефаије Михајловић у
Кладову.
IV
Одлуку доставити: ,,Вулић" ДОО из
Кладова, Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и послове обједињене
процедуре и архиви
Број 352-17/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу 46. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) и
члана 24. Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр. 5/2008,
2/201 О и члана 4/2015), Општинско веће
општине Кладово на седници одржаној
14.02.2019. године донело је
Закључак
1
Ставља се ван снаге Одлука донета од
14.02.2019. год.
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стране Привременог органа под бројем 40150/2018-1 од 12.12.2018. године, којом се
именују представници на Пројекту "Зелена
економија за зелене локалне заједнице у
подунављу" и Одлука бр. 40-151/2018-1 од
12.12.2018. године, којој се именују
п р е д с т а в н и ц и на П р о ј е к т у "Т а ј н е
средњовековне тврђаве гвоздене капије".

представници Општине Кладово у тиму за
управљање пројектом:
1.Златан Мусић - пројект координатор
2.Славољуб Малетић - финансијски
асистент

11

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

Закључак доставити:
Канцеларији за
локални и економски развој и архиви.
Број: 40-29/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово ( ,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име
општине Кладово, идентификоване путем
пореског идентификационог броја ПИБ
100697090, која је партнер 2 на пројекту
"Развој интервентне инфраструктуре и
заједничких услуга у случају ванредних
ситуација у прекограничној области Дробета
Турну Северин - Кладово", РОРС-232,
изјављује да се институција коју представља
слаже са следећим:
- Одобрава се да Општина Кладово буде
партнер 2 на пројекту;
-Период имплементације пројекта у
месецима: 24;
-Одобрава се да следећи стручњаци буду
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Број: 690-5/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово ( ,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име
општине Кладово, идентификоване путем
пореског идентификационог броја ПИБ
100697090, која је Водећи партнер на
пројекту "Зелена економија за зеленије
локалне заједнице у подунављу", РОРС-363,
изјављује да се институција коју представља
слаже са следећим:
-Одобрава се да Општина Кладово буде
Водећи партнер на пројекту;
-Период имплементације пројекта у
месецима: 18;
-Одобрава се да следећи стручњаци буду
представници Општине Кладово у тиму за
управљање пројектом:
1.Никола Пичорушевић - менаџер
пројекта
2.Ана Томић-финансијски менаџер
3.Драгана Вукдраговић - администра
тивни асистент
4.Бруно Николић-асистент на пројекту за
активности у коришћењу одрживе енергије
14.02.2019. год.
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5.Данило Ристин-асистент за видљивост
Број: 690-9/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово ( ,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
ДОНОСИ

ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име
општине Кладово, идентификоване путем
пореског идентификационог броја ПИБ
100697090, која је Водећи партнер на
пројекту "Тајне средњовековних тврђава
гвоздене капије", РОРС-309, изјављује да се
институција коју представља слаже са
следећим:
-Одобрава се да Општина Кладово буде
Водећи партнер на пројекту;
-Период имплементације пројекта у
месецима: 21;
-Одобрава се да следећи стручњаци буду
представници Општине Кладово у тиму за
управљање пројектом:
1.Марко Првуловић-менаџер пројекта
2.Слађан Бобић-финансијски менаџер
3.Ирена Ђорђевић-правни сарадник
4.Данило Ристин - сарадник за
комуникацију
Број: 690-8/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово (,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име
општине Кладово, која је Партнер 2 на
п р о ј е к т у "Р а з в о ј и н т е р в е н т н е
инфраструктуре и заједничких усл�га у
случају ванредних ситуација у
прекограничној области Дробета Турну
Северин - Кладово"", РОРС-232, у оквиру
Интеррег ИПА Програма прекограничне
сарадње Румун иј а-Србиј а 2014-2020,
потврђује да:
Разуме финансијске токове и распоред
плаћања програма Интеррег ИПА
прекогранична сарадња Румунија
Србија за период 2014-2020 (најважнији
принцип програма је надокнаде
трошкова тек након завршетка периода
изв ештавања и завршетка свих
прописаних контрола);
Има не опходну л и к в ид н о с т и
финансијску стабилност за спровођење
партнерских активности и буџета у
складу са одредбама наведеним у
Упутству кандидата за предлоге бр. 2 и
моделу уговора о субвенцијама;
Одобрава пок ривање трошкова
(прихватљивих� неприхватљивих) који
се односе на пројекат;
Одобрава сопствени допринос од 15%
односно 39.645,30 ЕУ Р-а од укупног
14.02.2019. год.
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прихватљивог буџета који износи
264.302,04 ЕУР-а;
Обезбеђује неприхватљиве трошкове,
О ЕУР-а
Осигурава се привремена доступност
средстава док они не буду рефундирани
од стране Програма;
У Кладову, 14.02.2019. године
Бр. 690-6/2019-11
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово (,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
ДОНОСИ

ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име
општине Кладово, која је водећи партнер на
пројекту "Зелена економија за зеленије
локалне заједнице у подунављу", РОРС-363,
у о к в иру Интеррег ИПА Програма
прекограничне сарадње Румунија-Србија
2014-2020, потврђује да:
Разуме финансијске токове и распоред
п л а ћ а њ а п р о г р а м а Ин т е р р е г ИПА
прекогранична сарадња Румунија-Србија за
период 2014-2020 (најважнији принцип
програма Је надокнаде трошкова тек након
завршетка периода извештавања и завршетка
свих прописаних контрола);
Има неопходну лик в и дн о с т и
финансијску стабилност за спровођење
партнерских активности и буџета у складу са
одредбама наведеним у Упутству кандидата
за предлоге бр. 2 и моделу уговора о
субвенцијама;
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Одобрава пок ривање трошкова
(прихватљивих и неприхватљивих) који се
односе на пројекат;
Одобрава сопствени допринос од 15%
односно 61.131,60 ЕУР-а од ук упног
прихватљивог буџета који износи 407.544,00
ЕУР-а;
Обезбеђује неприхватљиве трошкове,
О ЕУР-а
Осигурава се привремена доступност
средстава док они не буду рефундирани од
стране Програма;
Број: 690-7/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово ( ,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име
општине Кладово, која је водећи партнер на
пројекту "Тајне средњовековних тврђава
гвоздене капије", РОРС-309, у оквиру
Интеррег ИПА Програма прекограничне
сарадње Р умунија-Србиј а 2014-2020,
потврђује да:
Разуме финансијске токове и распоред
п л а ћ а њ а п р о г р а м а Ин т е р р е г ИПА
прекогранична сарадња Румунија-Србија за
период 2014-2020 (најважнији принцип
програма Је надокнаде трошкова тек након
завршетка периода извештавања и завршетка
свих прописаних контрола)
Има неопходну лик в и д н о с т и
14.02.2019. год.
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финансијску стабилност за спровођење и д е н т и ф и к о в а н е п у т е м п о р е с к о г
партнерских активности и буџета у складу са идентифика-ционог броја ПИБ 100694421,
одредбама наведеним у Упутству кандидата која је Партнер 3 на пројекту "Lights on",
за предлоге бр. 2 и моделу уговора о РОРС-248, у оквиру Interreg IPA Програма
субвенцијама;
прекограничне сарадње Румунија - Србија
Одобрава пок ривање трошкова 2014-2020, потврђује да:
(прихватљивих и неприхватљивих) који се
Разуме финансијске токове и распоред
односе на проЈекат;
п л а ћ а њ а п р о г р а м а Ин т е р р е г ИПА
Одобрава сопствени допринос од 15% прекогранична сарадња Румунија-Србија за
односно 85.429,36 ЕУР-а од ук упног период 2014-2020 (најважнији принцип
прихватљивог буџета који износи 569.529,08 програма Је надокнаде трошкова тек након
завршетка периода извештавања и завршетка
ЕУР-а;
Обезбеђује неприхватљиве трошкове, свих прописаних контрола);
Има не опход н у лик в и д н о с т и
О ЕУР-а
Осигурава се привремена доступност финансијску стабилност за спровођење
средстава док они не буду рефундирани од партнерских активности и буџета у складу са
стране Програма;
одредбама наведеним у Упутству кандидата
за предлоге бр. 2 и моделу уговора о
субвенцијама;
Број: 690-4/2019-П
Одобрава пок ривање трошкова
У Кладову, 14.02.2019. године
(прихватљивих и неприхватљивих) који се
односе на пројекат;
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Одобрава сопствени допринос од 15%
КЛАДОВО
односно 26.687,91 ЕУР-а од ук упног
ПРЕДСЕДНИК прихватљивог буџета који износи 177.919,43
Саша Николић ЕУР-а;
Обезбеђује неприхватљиве трошкове,
О ЕУР-а
На основу члана 12. Статута Туристичке
Осигурава се привремена доступност
организације општине Кладово, члана 46. средстава док они не буду рефундирани од
Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник стране Програма;
РС", бр129/07, 83/14-др. закони) и члана 24.
став 3. тачка 2. Статута општине Кладово
11
(,,Сл. лист општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и
4/15), Општинско веће општине Кладово, на
Одлука ступа на снагу даном доношења.
седници одржаној 14.02.2019. године,
111
ДОНОСИ
ОДЛУКУ
о ликвидности и финансијској
стабилности за спровођење партнерских
активности у оквиру пројекта "Lights
on!"
1
Општинско веће општине Кладово, у име
Туристичке организације општине Кладово,
Година XVII - Број 5

Одлуку доставити: ТОО Кладово, Одељењу
за буџет и финансије Општине Кладово и
архиви.
Број: 401-14/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
14.02.2019. год.

7

Службени лист општине Кладово

На основу члана 12. Статута Туристичке
организације општине Кладово, члана 46.
Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник
РС", бр129/07, 83/14-др. закони) и члана 24.
став 3. тачка 2. Статута општине Кладово
(,,Сл. лист општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и
4/15), Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
1
Општинско веће општине Кладово, и име
ТОО Кладово, идентификоване путем
пореског идентификационог броја ПИБ
100694421, која је Партнер 3 на пројекту
"
"Lights on , РОРС-248, у оквиру Interreg IPA
Програма прекограничне сарадње Румунија
- Србија 2014-2020, изјављује да се
институциЈа КОЈУ представља слаже са
следећим:
-Одобрава се да ТОО Кладово буде
партнер 3 на пројекту;
-Период имплементације пројекта у
месецима: 12;
-Одобрава се да следећи стручњаци буду
представници ТОО Кладово у тиму за
управљање пројектом:
1. Петар Јовановић, улога на пројекту
координатор активности
2. Златан Мусић, улога на пројекту
менаџер јавних набавки
3. Златко Одак, улога на пројекту одговорно лице за плаћање и евалуацију
11
Одлука ступа на снагу даном доношења.
111
Одлуку доставити: ТОО Кладово,
Одељењу за буџет и финансије Општине
Кладово и архиви.
Број: 690-1/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
Година XVII - Број 5

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово ( ,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/10 и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
ДОНОСИ

ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име
Здравственог центра Кладово,
идентификоване п утем пореског
идентификационог броја ПИБ 100697491,
који је партнер 2 на пројекту "Примена
скривеног потенцијала: прекограничне
институционалне синергије као ефективно
решење за унапређење здравствених услуга
које реализује Општинска болница Оршава и
Здравствени центар Кладово у области
превенције и лечења рака", број пројекта
РОРС - 225, у оквиру Интеррег ИПА
Програма прекограничне сарадње Румунија
Србија 2014-2020, потврђује да:
Разуме финансијске токове и распоред
п л а ћ а њ а п р ог р а м а И н т е р р е г И П А
прекогранична сарадња Румунија-Србија за
период 2014-2020 (најважнији принцип
програма Је надокнаде трошкова тек након
завршетка периода извештавања и завршетка
свих прописаних контрола);
Има неопходн у л и к в ид н о ст и
финансијску стабилност за спровођење
партнерских активности и буџета у складу са
одредбама наведеним у Упутству кандидата
за предлоге бр. 2 и моделу уговора о
субвенцијама;
Одобрава пок ривање трошкова
(прихватљивих и неприхватљивих) који се
односе на пројекат;
Одобрава сопствени допринос од 15%
14.02.2019. год.
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односно 59.901,88 ЕУР-а од укупног
прихватљивог буџета који износи 399.345,88
ЕУР-а;
Обезбеђује неприхватљиве трошкове,
О ЕУР-а
Осигурава се привремена доступност
средстава док они не буду рефундирани од
стране Програма;
Број: 690-2/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр129/07,
83/14-др. закони) и члана 24. став 3. тачка 2.
Статута општине Кладово (,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 5/08, 2/1О и 4/15),
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној 14.02.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
Општинско веће општине Кладово, у име у
име Здравственог центра Кладово,
идентификоване п утем пореског
идентификационог броја ПИБ 100697491,
који је партнер 2 на пројекту "Примена
скривеног потенциЈала: прекограничне
институционалне синергије као ефективно
решење за унапређење здравствених услуга
које реализује Општинска болница Оршава и
Здравствени центар Кладово у области
превенције и лечења рака" број пројекта
РОРС - 225, у оквиру Интеррег ИПА
Програма прекограничне сарадње Румунија
Србија, између Здравственог центра Кладово
и Опште болнице Оршава, изјављује да се
институциЈа КОЈУ представља слаже са
следећим:

партнер на пројекту са 15% од укупног
финансијског дела пројекта;
-Период имплементације пројекта у
месецима: 18;
-Одобрава се да следећи стручњаци буду
представници Општине Кладово у тиму за
управљање пројектом:
1.Дејан Чучулановић - координатор
пројекта
2.Златан Мусић - финансијски асистент
3 .Гаврило Василев - доктор радиологије
4.Војислава Петровић - доктор патологије
Број: 690-3/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На о снову 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 24. Статута општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
5/2008, 2/201О и члана 4/2015), Општинско
веће општине Кладово на седници одржаној
14.02.2019. године донело је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Одређује се Мирослав Јонашковић,
наставник разредне наставе у пензиЈи, из
Грабовице за обављање послва секретара у
просторијама Месне заједнице Грабовица.
Члан 2.
Накнада за обављање послова секретара
одређује се у износу од 15.000,00 динара са
порезима и доприносима на месечном нивоу.

-Одобрава се да Општина Кладово буде
Година XVII - Број 5
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном листу
општине Кладово.
Члан 4.
Одлуку доставити: МЗ Грабовица,
Одељењу за буџет и финансије и архиви.
Број: 016-3/2019-11
У Кладову, 14.02.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
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