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На основу члана 33. став 5. и 35. став 7. Закона 

о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,  24/11, 121/2012, 42/13-
УС, 50/13-УС,  98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32. 
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 39. став.1 
тачка 6. Статута општине Ивањица ("Службени гласник 
РС", бр.79/08)  и ("Службени лист општине Ивањица", 
бр.7/12, 7/12 и 3/13), Скупштина општине Ивањица, на 
седници одржаној 16.12.2016  године донела је: 

 
 
                      О Д Л У К У 

 
 О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ИВАЊИЦА И БУКОВИЦА, 
ДЕЛОВИ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СВЕШТИЦА, 

БЕДИНА ВАРОШ, ШУМЕ, ДУБРАВА, ПРИЛИКЕ И 
РАДАЉЕВО, НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 
Члан 1. 

Доноси се План генералне регулације Ивањица и 
Буковица, делови насељених места Свештица, Бедина 
Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево у 
границама Просторног плана општине 
Ивањица("Службени лист општине Ивањица" бр.3/13) , 
на територији општине Ивањица, (у даљем тексту План 
генералне регулације Ивањице), који је у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни део. Саставни делови 
Одлуке су Извештај о извршеној стручној контроли и  
Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана 
генералне регулације. 
 

Члан 2. 
План генералне регулације је израђен од стране ЈП 
"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ-КРАГУЈЕВАЦ"  из 
Крагујевца улица Краља Петра I бр.23. 
 
            

Члан 3.  
План генералне регулације Ивањице и Буковица 
обухвата делове насељених места Свештица, Бедина 
Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево. 
Површина обухваћена Планом генералне регулације 
Ивањице износи 1977,01 ха. Ради очувања карактера и 
специфичности простора у захвату плана, посебно ради 
побољшања опште урбане и просторне структуре, 

одржања и побољшање укупног еколошког капацитета, 
формирана је подела на 25 целина. Целине 
представљају препознатљиве урбанистичке и еколошке 
просторне јединице дефинисане на основу положаја, 
природних карактеристика, створених вредности и 
планских поставки. 
 

Члан 4. 
План генералне регулације представља даљу разраду 
Просторног плана општине Ивањица уз поштовање 
смерница, стечених урбанистичких обавеза и постојећег 
начина коришћења предметног простора, истим се 
одређује дугорочна пројекција развоја и просторног 
уређења, као и правила регулације, уређења и грађења 
за планирано грађевинско подручје Ивањице и Буковица 
и делове насељених места Свештица, Бедина Варош, 
Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево, а у границама 
Просторног плана општине Ивањица. 
 

Члан 5. 
План генералне регулације се састоји из текстуалног 
дела, графичког дела и документације плана. 
Текстуални део плана чине:  Полазне основе, Плански 
део (Правила уређења и Правила грађења). 
 
 Графички део плана садржи карте: 
1. Граница обухвата плана                                     1: 10000 
2. Постојећа намена површина                              1: 10000 
3. Планирана претежна намена површина           1: 10000 
4. Планирана претежна  намена површина  
   и подела на целине                                              1: 10000 
5.1. План регулације- 1                                           1: 2500 
5.2. План регулације- 2                                           1: 2500 
5.3. План регулације- 3                                           1: 2500 
5.4. План регулације- 4                                           1: 2500 
5.5. План регулације- 5                                           1: 2500 
6.  Саобраћајна инфраструктура, 
     грађевинске линије                                             1:5000 
6а.  Саобраћајна инфраструктура.                          1:5000 
7. Електроенергетска и  
    телекомуникациона инфраструктура               1: 10000 
8. Водопривредна инфраструктура                      1: 10000 
9. Термоенергетска  инфраструктура                   1: 10000 
10. Еколошка валоризација простора                   1:10000 
11. Планирана претежна намена површина 
      и спровођење плана                                         1: 10000 
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 Документација плана садржи: 
 
1. Одлука о изради плана,  
2. Извод  из Просторног плана општине 

Ивањица("Службени лист општине Ивањица" 
бр.3/13),  

3. Концепт плана,  
4. Решење о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину ПГР-а Ивањице, 
5. Општи део: Извештај о извршеној стручној 

контроли концепта плана, Извештај о извршеној 
стручној контроли нацрта плана, Извештај о 
обављеном јавном увиду,  

6. Услови и мишљења надлежних институција 
 

Члан 5. 
План генералне регулације као урбанистички план 
остварује се урбанистичким пројектима и другим 
општим и посебним актима у складу са Законом. 
 

Члан 6. 
План генералне регулације са документационом 
основом чува се трајно у архиви Општинске управе 
општине Ивањица. 
 

Члан 7. 
План генералне регулације  Ивањице у аналогном 
облику, израђен је у 4 (четири) примерка, оверен 
печатом Скупштине општине Ивањица и потписан од 
стране председника општине Ивањица. План генералне 
регулације Ивањице мора бити доступан на увид 
јавности (правним и физичким лицима) у току важења 
плана у седишту доносиоца и путем интернет стране 
органа надлежног за доношење планског документа. 
 

Члан 8.  
Текстуални део Плана детаљне регулације објавити у 
„Службеном листу општине Ивањица“. 
 

Члан 9.  
Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01, Број : 350-450/09-04 
                                                      
                     
                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                               Александар Трипковић       
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, брoj 72/09,81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – 
Одлука УС , 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14),  
члана 13. став 2. Правилника о условима и начину рада 
Комисије за стручну контролу планских докумената, 
Комисије за контролу усклађености планских 
докумената и Комисије за планове јединице локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 55/15) и члана 39. 
Статута општине Ивањица ("Службени гласник РС", 
бр.79/08)  и ("Службени лист општине Ивањица", 
бр.7/12, 7/12 и 3/13), Скупштина општине Ивањица, на 
седници одржаној 16.12.2016. године, донела  је 
 

О Д Л У К У  
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 
 

Члан 1 . 
Овом одлуком образује се Комисија за планове (у 
даљем тексту: Комисија), ради обавља стручних 
послова у поступку израде  и  спровођења планских 
докумената из надлежности јединице локалне 
самоуправе, као и давања стручног мишљења по 
захтеву  надлежних органа управе. 
 

Члан 2. 
Комисија има шест чланова и то председника, заменика 
председника, секретара и три члана из реда угледних 
стручњака(два лиценцирана члана које предлаже 
министар надлежан за послове грађевинарства и 
урбанизма) за област просторног планирања и 
урбанизма и других области које су од значаја за 
обављање стручних послова у области планирања и 
уређења простора и изградње, са одговарајућом 
лиценцом. 
 

Члан 3.  
Стручне и административно–техничке послове за 
потребе Комисије обезбеђује носилац израде планског 
документа.  
 

                            Члан 4. 
Задатак Комисије  из члан 1. ове Одлуке  је обављање 
стручних послова у поступку израде и спровођења 
планских докумената из надлежности јединице локалне 
самоуправе, стручне послове усклађености 
урбанистичког пројекта са планским документом и 
законом којим се уређује планирање и изградња, као и 
давања стручног мишљења по захтеву  надлежних 
органа управе. 

  
                            Члан 5. 

           Мандат председника и чланова Комисије траје 4 
(четири) године.  
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Члан 6. 

Начин рада и одлучивање Комисије утврђује се 
Пословником о раду Комисије, који се доноси већином 
гласова од укупног броја чланова Комисије. 

 
Члан 7.  

          Комисија може да ради када седници присуствује 
већина од укупног броја чланова.   Комисија одлучује 
већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 8.  
Председнику и члановима Комисије из члана 1. ове 
Одлуке, за рад у Комисији припада накнада. 

 
Члан 9. 

       У Комисији за планова именују се : 
 

1. Миљко Главинић , дипл. инг.арх. за 
председника Комисије, 

2. Светлана Јовићевић, дипл.инг.арх. за заменика 
председника Комисије, 

3. Радојичић Благоје, дипл. инг.арх. за члана, 
4. Чамагић Славиша, дипл. инг.арх. за члана, 
5. Александар Радоњић  дипл.инг.маш. за члана, 

 
Бојана Главинић дипл. правник за секретара 
 

Члан 10. 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Општинском службеном гласнику ". 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ,  

01 Број : 06-42/2016 
 

                                                                                        
                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                       Александар Трипковић 
                                                                                         

 
 

На основу члана 39. Статута општине Ивањица 
(„Сл. лист РС“, број 79/08 и „Сл. лист општине 
Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013), члана 13. 
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, и 
103/15), Решења Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине о давању претходне сагласности на 
Предлог програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за подручје територије општине Ивањица за 2016. 
годину, број 320-00-07603/2016-09 од 03.11.2016. 
године,  и члана 5. Одлуке о буџету општине Ивањица 
за 2016. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 
11/2015 и 8/2016), Скупштина општине Ивањица, на 
седници одржаној данa 16.12.2016. године, донела  је 
 

ПРОГРАМ  МЕРА  ПОДРШКЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

ИВАЊИЦА  
ЗА  2016. ГОДИНУ 

 
Табеларни приказ планираних мера и финансијских 

средстава 
 
 
Табела 3. Мере руралног развоја 

Ред. 
Бр. 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 

меру  
(укупан 
износ по 

мери у РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максималн
и износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. 

Инвестиц
ије у 
физичка 
средства 
пољ.газди
нстава 

 
101 

5.500.000,00 60 % 45.000,00 

 УКУПНО   5.500.000,00 

 
Тебела 5. Табеларни приказ планираних 
финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за 
реализацију Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 

5.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  
0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 
0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   5.500.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру 
мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја 

0,00 

 
 

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 

 
Општина Ивањица ће у 2016. години, у складу са 
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју,  подстицати развој пољопривреде спровођењем 
следећих мера подршке: 
 
2.1. Мере подршке руралном развоју: 
 

А. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА 

КВАЛИТЕТА 

 
Шифра 

мере 
Мера подршке / инвестиција 

 
Мера 

 
          101 

Инвестиције у физичка средства 
пољопривредних   газдинстава 
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Мера:  2.1.  ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА 
СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 
 
Шифра  мере: 101 
 
2.1.1. Образложење  
 
Основне карактеристике  пољопривредног сектора на 
територији Општине Ивањица произилазе из неповољне 
структуре пољопривредних газдинстава. Уситњеност 
поседа, мали број грла стоке на породичним фармама, 
неадекватни производни и смештајни објекти, слаба 
примена савремених технологија производње и увођење 
новог сортимента су карактеристике ивањичке 
пољопривреде. Тренутно, постоји општи недостатак 
количина пољопривредних производа одговарајућег 
квалитета, посебно меса, воћа и поврћа и других 
производа који би се користили првенствено за 
покривање локалних и регионалних потреба. Један од 
веома битних узрока недовољне конкурентности 
ивањичке пољопривреде јесте ниска продуктивност која 
произилази и из недовољне техничке и технолошке 
опремљености газдинстава. Постојећа механизација је 
застарела. Пољопривредна газдинства, због неповољног 
економског и социјалног стања, нису у могућности да 
сама обезбеде довољно средстава за модернизацију 
производње.  
Модернизацијом постојећих објеката, повећање расног 
сточног фонда, куповином модерне опреме и савремене 
механизације, заснивање нових производних засада и 
улагањем у складишне и прерадне капацитете на 
пољопривредним газдинствима могуће је побољшати 
економске аспекте деловања и знатно боље испуњавати 
захтеве одржавања природних ресурса, заштите и 
добробити животиња и безбедности хране. 
Ова мера је  у складу са националном Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и  са 
смерницама за израду Стратегије развоја пољопривреде 
на територији општине Ивањица за период 2015-2020 
донетим на седници СО-е Ивањица, 01 број 06-6/2015 од 
04.03.2015. године. 
 
Сектор -  Воће, грожђе, поврће и цвеће 
 
Структуру биљне производње сеоског подручја 
општине Ивањица карактерише велика хетерогеност, 
производња махом за сопствене потребе и мањим делом 
за тржиште, што је последица уситњености сеоског 
поседа,  недовољне едукације и недовољне примене 
савремене технологије производње.  
Просечна површина засада воћа по газдинству је око 
четвртине хектара. Само 15% засада су интензивни 
засади  у којима се примењују адекватне агротехничке 
мере. Структура сортимента, неадекватан садни 
материјал, недостатак специјализоване механизације и 
недовољно површина које се наводњавају додатно 
угрожавају производњу.У производњи малина Ивањица 
има богату традицију. Према попису пољопривреде из 
2012. године под засадима малине налази се 1.249 
хектара, површине се повећавају из године у годину и  
према тренутним проценама под засадима малине 
налази се између 1.500 и 1.600 хектара. 

Интервенције у оквиру овог сектора ће бити усмерене 
на подршку за инвестициона улагања у ситну опрему и 
механизацију, која је због великих нагиба терена и 
немогућности приступа крупне механизације и опреме 
неопходна произвођачима воћа, првенствено малина,  
што  ће уз редовну примену савремене агротехнике 
давати високе, квалитетне и стабилне приносе.  
 
Мером је предвиђено субвенционисање: 

- набавке леђних прскалица-атомизера, и 
моторних прскалица, за заштиту од болести, 
корова и штеточина; 

- набавке моторних косилица- тримера. 
 
 
2.1.2. Циљеви мере  
 
Општи циљеви:  
Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 
Повећање производње; Побољшање продуктивности и 
квалитета производа;Смањење трошкова производње;  
Унапређење техничко-технолошке опремљености; 
Одрживо управљање ресурсима и заштите животне 
средине; Раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање 
са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и 
праксама. 
 
Специфични циљеви по секторима: 
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће - Унапређење 
стања специјализоване механизације на газдинству;  
Повећање површина под интензивним засадима. 
 
 
2.1.3. Веза са мерама Националног програма за 
рурални развој Републике Србије (НПРР)  
 
Није примењиво с обзиром да није усвојен НПРР. 
 
2.1.4. Крајњи корисници  
 
Крајњи корисници су физичка лица регистрована у 
Регистру пољопривредних газдинстава у складу са 
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју. 
 
2.1.5. Економска одрживост  
 
За ову меру није потребно да подносилац захтева 
докаже економску одрживост улагања кроз одређену 
форму бизнис плана или пројекта. 
 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике  
 
— Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра 
пољопривредних газдинстава 

— Да има пребивалиште на територији општине 
Ивањица 

— Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних 
газдинстава корисника налазе на територији 
општине Ивањица 
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— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са 
посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним 
газдинствима; 

— Нема евидентираних доспелих неизмирених 
дуговања према јединици локалне самоуправе, по 
основу раније остварених подстицаја, субвенција. 

  
 
2.1.7. Специфични критеријуми  
 

Нема специфичних критеријума у оквиру ове 
мере. 
 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

     101.3.3. 

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља 
и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску 
производњу, производњу садног материјала и повртарску 
производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) 
на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-
виноградарску производњу (набавка прецизних машина за 
сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних 
прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 
штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту 
воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка 
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап 
по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица 
за наводњавање)   

 
 
2.1.9. Критеријуми селекције  
 
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће: 
 
Критеријуми селекције се не примењују. Захтеви ће 
бити одобравани по редоследу поднетих потпуних 
захтева до утрошка средстава. Непотпуни захтеви се не 
разматрају. Конкурсним обрасцем је тачно дефинисано 
која је документација неопходна. 
 
2.1.10. Интензитет помоћи  
 
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће: 
 
Интензитет помоћи је 60 % од вредности инвестиције 
умањене за износ средстава на име пореза на додатну 
вредност. 
Максимални износ повраћаја средстава по кориснику је 
45.000,00 динара. 
 
2.1.11. Индикатори/показатељи  
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1. Укупан број подржаних газдинстава 

2. Број газдинстава која су конкурисала за ову меру 

3. Износ утрошених средстава 

 

 
2.1.12. Административна процедура  
 
Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе 
општине Ивањица, а на основу Конкурса који расписује 
начелник Општинске управе. Конкурс ће бити отворен 
до утрошка средстава, а најкасније до 30.12.2016. 
године. 
Достављени захтеви ће бити административно 
проверени од стране Одсека за пољопривреду 
Општинске управе општине Ивањица, у смислу 
комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају 
услове и прихватљиви су, биће финансирани према 
редоследу пријема до висине средстава назначених за 
ову меру. Исплата средстава врши се на основу решења 
председника Општине.  
 

IV 
 

 Износ средстава је планиран по мерама, а 
усклађиваће се у току године у зависности од 
реализације средстава и поднетих захтева. 
 
 

V 
 

 Реализација активности предвиђених 
Програмом врши се на основу конкурса, решења о 
признавању права на субвенцију, и решења 
председника Општине о исплати средстава. 
 

VI 
 

 За реализацију овог Програма одговорна је 
Општинска управа општине Ивањица-Одељење за 
привреду и друштвене делатности-Одсек за 
пољопривреду. 
 
 

VII 
 

 Овај Програм објавити у „Службеном листу 
општине Ивањица“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број: 06-42/2016 

                                                                                               
                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                       
                                       Александар Трипковић         
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На основу члана 19. Закона о јавном информисању и 
медијима („Сл.гласник РС“, број 83/14, 58/15, 12/16-
аутентично тумачење), члана 4. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 
РС“, број 16/16), члана 9. Правилника  о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања општине Ивањица („Сл. лист 
општине Ивањица“, број 11/2015),  и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Ивањица за 2016. годину 
(„Сл. лист општине Ивањица“, број 13/2016 од 
30.11.2016. године), Општинско веће општине 
Ивањица, дана 11. децембра 2016. године, д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ДРУГОГ КОНКУРСА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2016. ГОДИНИ 
 
 

 I РАСПИУСУЈЕ СЕ други конкурс за 
суфинансирање пројеката којима се остварује јавни 
интерес у области јавног информисања на територији 
општине Ивањица у 2016. години, за производњу 
медијских садржаја. 
 
          II Средства за суфинансирање пројеката којима се 
остварују јавни интерес у области јавног информисања, 
обезбеђена су Одлуком о ребалансу буџета општине 
Ивањица за 2016. годину („Сл. лист општине Ивањица“, 
број 13/2016 од 30.11.2016. године). 
 
     Укупна средства за производњу медијских 
садржаја износе 2.800.000,00 динара. 
 
         III Након објављивања ове Одлуке расписаће се 
јавни позив за учешће на конкурсу и биће именована 
Конкурсна комисија за спровођење поступка. 
 
         IV Одлуку објавити на ВЕБ-сајту општине 
Ивањица и „Службеном листу општине Ивањица“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број: 642-5/2016 

 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                             Зоран Лазовић 
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