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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV

Нова Црња

01.08.2014. године

Број: 15

170.На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту
(«Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини («Сл.лист општине Нова Црња» број 14 /2014), председница општине Нова
Црња је дана 15.07.2014. године, донела
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Нова Црња у следећим
катастарским општинама:
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Молин

13

22,7544

19.975,00

90.904,00

2 године

Молин

14

24,9506

20.000,00

99.803,00

2 године

Молин

15

14,6995

19.600,00

57.623,00

2 године

Молин
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22,4797

19.674,00

88.453,00

2 године
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19.667,00

91.061,00

2 године

Молин
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2 године

Молин
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20.000,00

100.000,00 2 године
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94.767,00

2 године
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19.427,00

79.987,00

2 године
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24,9995

20.113,00

100.562,00 2 године
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20,4408
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2 године
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19,7260
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77.669,00

2 године
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24,5932

22.509,00

110.714,00 2 године

Молин

27

21,9915

20.348,00

89.497,00

2 године

Молин

28

18,5594

20.050,00

74.423,00

2 године

Молин

29

22,5400

20.000,00

90.160,00

2 године

Молин

30

20,6047

20.173,00

83.132,00

2 године

Молин

31

23,9364

20.000,00

95.746,00

2 године

Молин

32

22,0802

20.540,00

90.706,00

2 године

Молин

33

19,2845

20.560,00

79.297,00

2 године

Молин

34

16,1110

19.352,00

62.357,00

2 године

СВЕГА:

684,6902

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по
катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима
(комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине
Нова Црња, сваког радног дана од 07 до 14 часова, док траје Оглас.
Контакт особа: Драган Ковачевић тел. 023/815-030.
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3. Земљиште из овог огласа дају се у виђеном стању и закупац се не може
позивати на њихове физичке недостатке.
4. Обилазак пољопривредног земљишта , који се дају у закуп може се извршити:
за КО Српска Црња и Молин дана 04.08.2014. године од 10,00 часова.
Заинтересовани понуђачи за обилазак земљишта, дужни су да се пријаве дан
раније у згради Општине Нова Црња, у Услужном центару од 8,00 до 14,00 сати.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по
било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп
ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у
државној својини сносиће лице које добије то земљиште и објекте у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа дају се у закуп искључиво за пољопривредну
производњу, не мoгу се користити у друге сврхе.
8.Земљиште из овог огласа не могу се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног
земљишта у држвној својини има:
- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на
територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој
се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.
- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем на територији јединице локалне
самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у
државној својини које је предмет закупа.
- правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има
активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској
општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на
територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује
фотокопијама следећих докумената:
- доказ о месту пребивалишта за физичка лица односно, извод из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће
године,
-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској
општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,
- доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем
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које је предмет закупа за физичка лица,
- доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у
КО у којој се налази предметно надметање,
- доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.
3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале
докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног
надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног
надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за
спровођење поступка јавног надметања.
4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре
почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног
понуђача на јавном надметању.
6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Нова Црња број:
840-764804-57, модел: 97 позивом на број: 20-220, са сврхом уплате: број јавног
надметања.
7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не
враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење
поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и
дисциплине.
8. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може
закупити највише до 30 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је
површина већа од 30 ха.
Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право
да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине пољопривредног
земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.
9. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је
да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% укупне
излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
10. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена
најмање једна пријава.
11. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка
лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму
текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у
другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају важећи уговор, по
том основу, са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.
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12. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све
обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног
надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
III
- Документација за пријављивање на јавно надметање –
● формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
● доказ о уплати депозита
● доказ о месту пребивалишта (лична карта са чипом мора бити
очитана) за физичка лица односно, извод из привредног регистра за правна лица (не
старије од шест месеци до дана објављивања огласа)
● потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из
текуће године ,
●
доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта
физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет
закупа,
● доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се
граничи са земљиштем које је предмет закупа
● доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног
лица у КО у којој се налази предметно надметање
● доказ о својству осигураника пољопривредника код
Републичког
фонда ПИО
Доказ о власништву пољопривредног земљишта је извод из јавне евиденције о
непокретности не старији од шест месеци.
Формулар пријаве и адресиране коверте, се могу преузети сваког радног дана у
Услужном центру општине Нова Црња.
Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
•

Адреса: Општина Нова Црња, улица и број ЈНА бр 110., Комисији за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана
21.08.2014. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу
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Општинске управе Општине Нова Црња до наведеног рока, без обзира на начин на које
су достављене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се
за:
1. К.О. Српска Црња и К.О. Молин дана 22.08.2014. године са почетком у 9,00
часова у згради Општине Нова Црња ул. ЈНА бр.110.
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије
на дан јавне лицитације.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
VII
– Средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности
одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне
средине преко Општинске управе Општине Нова Црња.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину
најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву
годину закупа доставља и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се
раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у „ Службеном листу општине Нова Црња“ на огласној
табли Општинске управе Нова Црња и месним канцеларијама-заједницама, и на веб
страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „
Службеном листу општине Нова Црња “.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИK

Број

15

01.08.2014

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ
Број: I-461-25/2014
Дана: 15.07.2014. године

“Службени лист општине Нова Црња“

Страна 361

Пера Миланков

Број

15

01.08.2014

“Службени лист општине Нова Црња“

Страна 362

Број

15

01.08.2014

“Службени лист општине Нова Црња“

Страна 363

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско већеБрој: I-06-30/14-4
Дана: 28.07.2014. године

171.На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07), и члана 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, број 9/08, 16/12 ), а у вези чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09), Општинско
веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 28.07.2014. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта

I – Образује се стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Нова Црња за
2015.годину (у даљем тексту: Комисија).
II– Комисија се састоји од председника и чланова и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Дамјанов Бранислав, председник;
Драган Томин, члан;
Драган Јефтић,члан;
Нада Шпириданов,члан;
Ружица Богдановић Адамовић, члан.

III- Задатак Комисије је:
а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Нова Црња за 2015. годину (у
даљем тексту: Предлог годишњег програма) обавести јавним позивом образовне
установе – школе, стручне пољопривреде службе, социјалне установе, високообразовне
установе – факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење
кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у
области шумарства, да Комисији доставе захтеве за признавање права на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде у површини која је
примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о
истим (члан 61. Закона о пољопривредном земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и
физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање,
рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду,
винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и
физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве
узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње, да Комисији
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доставе захтеве за признавање права пречег закупа са потребном документацијом,
најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину, да размотри достављене
захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а
Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде о изради годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања, број:
320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године;
г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник
општине, а која у свом саставу има најмање половину чланова физичких лица –
пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са
прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава на Предлог
годишњег програма (члан 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту);
д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде на Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и
утврђивање и
е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и
доношење;
ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Нова Црња за 2015.годину.
IV – Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања накнаде са потребном документацијом – у
року од петнаест дана од дана доношења овог решења;
б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са
потребном документацијом – у року од петнаест дана од дана доношења овог решења;
в) израда Предлога годишњег програма – до 15. децембрa 2014. године;
г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту – до 30. децембрa 2014. године;
д) достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради прибављања
сагласности, у року од 3 дана од дана добијања мишљења;
ђ) достављање Предлога годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском
већу – најкасније до 01. фебруарa 2015. године и
е) достављање Предлога годишњег програма на разматрање Скупштини општине на
разматрање и доношење – најкасније до 07. фебруара 2015. године.
V – За обављање задатака из става III овог решења, председник и чланови Комисије,
имају право на надокнаду у висини коју утврђује председник општине својим актом.
VI- Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне
послове за Комисију врши Одељење за привреду Општинске управе Нова Црња.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном лист општине
Нова Црња“
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Образложење
I – Правни основ за доношење решења
Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Нова Црња за 2015. годину, садржан је у одредбама чл. 61. Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12), којом је прописано
да се општинско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира права и
дужности Републике, као и у одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном
земљишту.
II – Разлози за доношење решења
Одредбом члана 60. став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да
пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава преко
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а ст. 2, 3. и 4. да се
пољопривредно земљиште у државној својини користи према годишњем програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни
орган јединице локалне самоуправе најкасније до 31. марта текуће године, уз сагласност
Министарства, по претходно прибављеном мишљењу комисије коју образује
председник општине, односно градоначелник, а која у свом саставу има најмање
половину чланова физичка лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава. Ставовима 5. и 6. овог члана, одређено је да се
годишњим програмом утврђује врста и обим радова које треба извршити у периоду за
који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава, да садржи и
податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини, и то податке о:
укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта
у државној својини на територији јединице локалне смоуправе; корисницима
пољопривредног земљишта у државној својини; закупцима пољоприведног земљишта у
државној својини; површини пољопривредног земљишта у државној својини која није
дата на коришћење; укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини
која је планирана за давање у закуп, као и површине делова пољопривредног земљишта
у државној својини које су планиране за давање у закуп (једна или више катастарских
парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом, културом и податке о
стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
Ставом 7. овог члана, одређено је да је орган надлежан за послове вођења јавне
евиденције о непокретностима дужан да доставипотребне податке, најкасније до 30.
октобра текуће године, органу јединица локалне самоуправе за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за наредну
годину, без накнаде.
Такође, одредбама овог закона које се односе на израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта прописано је:
- чланом 61, између осталог, да се пољопривредно земљиште у државној својини може
дати на коришћење без плаћања накнаде образовним установама-школама, стручним
пољопривредниом службама и социјалним установама у површини која је примерена
делатности којом се баве, а највише до 100 хектара, а високообразовним установамафакултетима и научним институтима чији је оснивач држава и установама за извршење
кривичних санкција највише до 1.000 хектара, као и да се пољопривредно земљиште у
државној својини може дати на коришћење без плаћања накнаде правним лицима у
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државној својини регистрованим за послове у области шумарства,
- чланом 64а да право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници
функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих
засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три
године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката, а који
се налазе на земљишту у државној својини, као и да право пречег закупа имају и
власници објеката за узгој и држање животиња и који се баве узгојем и држањем
животиња, а у циљу производње хране за животиње, и то један хектар по условном
грлу, као и да правна и физичка лица, власници инфраструктуре из овог члана
достављају комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта органа јединице локалне самоуправе податке о власништву
над инфраструктуром, односно објектима за узгој и држање животиња, најкасније до 30.
октобра текуће године за наредну годину.
III - Образложење појединачних предложених решења
Тачком I овог решења образована је Комисија.
Тачком II одређен је састав и број чланова Комисије, тако да Комисија има
укупно 8 чланова, рачунајући председника Комисије. За чланове Комисије именована су
стручна лица пољопривредне, геодетске или економске струке, који су добри
познаваоци терена у општини, која имају искуство и знање у раду у овој области, чиме
је прихваћена препорука Министарства. Приликом одређивања броја и састава
Комисије ималa се у виду комплексност и сложеност послова и задатака које је
потребно реализовати, а посебно чињеница да је потребно прикупити, евидентирати и
утврдити обимне релевантне податке који се односе на пољопривредно земљиште у
државној својини, а које ће обухватити Предлог годишњег програма.
Тачком III овог решења прецизиран је задатак Комисије, а тачком IV одређена је
динамика израде Предлога годишњег програма заштите, тј. прецизирано је време
извршења појединих фаза поступка израде Предлога годишњег програма и одређен је
рок за завршетак задатка, односно рок за упућивање Предлога годишњег програма
Скупштини општине на разматрање и доношење.
Тачком V предложено је да за обављање свог задатака председник, и чланови
Комисије, имају право на надокнаду, у висини коју утврђује председник општине
својим актом.
Тачком VI одређено је да стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за седнице Комисије врши Одељење за привреду
Општинске управе Нова Црња, сходно члану 14. Одлуке о организацији Општинске
управе општине Нова Црња. („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 17/12), којом
је прописано да ово одељење, између осталих, врши послове који се односе на
припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта за територију општине.
IV - Финансијска средства
Финансијска средства за рад Комисије обезбеђена су у складу са Одлуком о
буџету општине Нова Црња.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков
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