
З А П И С Н И К 
 

СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОДРЖАНЕ 08.АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 
 

Седницу Скупштине општине у 10:00 часова отворио је Владимир Штрбац, председник  

Скупштине општине.     

Констатовао је да седници присуствује 33 одборника. 
 

Одборници Владица Стојановић и Љубисав Стокић нису присуствовали седници.  
 

Поред одборника седници Скупштине општине присуствовали су: Тамара Марић секретар 

Скупштине општине Велико Градиште, председник општине Велико Градиште Драган Милић, 

заменик председникa општине Велико Градиште Слађан Марковић, Сања Стојадиновић Начелник 

општинске управе, Анела Јовановић Општински правобранилац, Бојан Милојковић запослен у 

Општинској управи, руководилац  Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Стефан 

Стевић, руководилац Одељења за локални економски развој Јасмина Штрбац, в.д. директор Центра 

за социјaлни рад општине Велико Градиште и Голубац Сузана Ђорђевић, Миомира Скочић, Милан 

Митић секретар предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, директорка основне школе 

„Вук Караџић“ Мајиловац Бранкица Макуљевић, директорка ЈКП Дунав Велико Градиште Љубица 

Митић, обрађивачи плана Ивана Станковић, Александар Ристић, Ивана Радан. 
 

Са 25 гласа „ЗА“ и 1 гласом „ПРОТИВ“ усвојен је записник са 14. седнице Скупштине 

општине. 

Није гласало 8 одборника. 
 

 

            Са 25 гласова „ЗА“ и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина општине је усвојила дневни ред у целини 

који гласи:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Предлог Одлуке о усвајању Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља 

Бели Багрем у општини Велико Градиште, 

2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране 

„Ледерата“, на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца, 

3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко – солар и ветропарк Бели Багрем на 

територији општине Велико Градиште, 

4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште, 

5. Предлог Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије, 

6. Предлог Одлуке o усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину, 

7. Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Велико 

Градиште, 

8. Предлог Oдлуке о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште, 

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Митровић Владан из Пожаревца), 

10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Миленковић Јован из Крагујевца), 

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Стокић Љубисав из Затоња), 

12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца), 



13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Миленковић Јован из Крагујевца), 

14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Александар Стаматовић из Рама), 

15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Предраг Дробњак из Београда), 

16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца), 

17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца), 

18. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште 

јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца), 

19. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Љубиша Стевановић из Великог Градишта), 

20. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Ђорђевић Бојан из Пожаревца), 

21. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Душан Ракић из Пожаревца), 

22. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца), 

23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Брајковић Никола из Великог Градишта), 

24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Чуде Радован из Кличевца), 

25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Дробњак Бојана из Београда), 

26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца), 

27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца), 

28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Марковић Слађан из Великог Градишта), 

29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, 

јавним надметањем, (Дробњак Бојана из Београда), 

30. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Љубиша из 

Великог Градишта), 

31. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан из 

Великог Градишта), 

32. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко 

из Великог Градишта), 

33. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у 

јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог 

Градишта), 

34. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из 

Београда), 

35. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у 

јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Димитриевски Драгана), 



36. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Пауновић Радиша из 

Тополовника), 

37. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Удружење ПУЖ), 

38. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и 

других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог 

карактера, (Мишић Дејан из Острова), 

39. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и 

других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних 

објеката привременог карактера, (Влаховић Емилија из Мраморка), 

40. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и 

других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог 

карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта), 

41. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на 

одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом 

Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта), 

42. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на 

одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом 

Градишту, (Адамовић Драгиша из Великог Градишта), 

43. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на 

одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у 

Великом Градишту, (Урошевић Предраг из Мраморка), 

44. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на 

одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у 

Великом Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта), 

45. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на 

одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у 

Великом Градишту, (Продановић Милану из Београда), 

46. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на 

одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у 

Великом Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта), 

47. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и 

других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина 

на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Здравковић Саша из Великог Градишта), 

48. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и 

других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина 

на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Бурмазевић Јованка из Великог Градишта), 

49. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и 

других површина у Великом  Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у 

функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Шћекић Зоран из Великог Градишта), 

50. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду 

неизграђеног градског грађевинског земљишта, (Зоран Здравковић из Великог Градишта), 

51. Предлог Решења о давању сагласности на нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на 

територији општине Велико Градиште са јавним плаћањем, 

52. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације 

општине Велико Градиште, 

53. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине 

Велико Градиште, 

54. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико 

Градиште,  



55. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП 

„Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,   

56. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из 

буџета општине Велико Градиште за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,  

57. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав 

Велико Градиште“ за 2022. годину, 

58. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању и годишњи 

обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, 

59. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе 

„Вук Караџић“ Мајиловац, 

60. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина 

Велико Градиште и Голубац за 2021. годину, 

61. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико 

Градиште. 

 

Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 1. Предлог Одлуке о усвајању Треће измене и допуне Плана 

детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини 

Велико Градиште, 
 

По овој тачки није било расправе.  

       Са 25 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела одлуку о усвајању Треће измене и 

допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште, 

         Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“, на територији 

општине Велико Градиште и града Пожаревца, 
 

         По овој тачки није било расправе.  

Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку о изради Плана детаљне 

регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“, на територији општине Велико 

Градиште и града Пожаревца, 

   Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка  3.  Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко – 

солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико 

Градиште, 
 

У расправи учествују: 

 Одборник Златибор Митић 1. пут 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

Одборник  Томислав Ивановић 1. пут 

Одборник Златко Шуловић 1. пут 

Председник општине као представник предлагача Драган Милић  

Одборник Ненад Михајловић 1. пут 

Председник општине као представник предлагача Драган Милић  

Одборник Снежана Радуловић Костић 2. пут 

Упозорење Снежани Радуловић Костић 

Одборник Златибор Митић 2. пут 

Одборник Томислав Ивановић 2. пут 

Руководилац одељења за урбанизам и имовинско правне послове Стефан Стевић  



 

Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“  Скупштина је донела Одлуку о изради Плана детаљне 

регулације еко – солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,    
             Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину 

општине Велико Градиште, 
      

        По овој тачки није било расправе 

       Са 25 гласова „ЗА“ , и 2 гласа „ПРОТИВ“  Скупштина је донела Одлуку о прибављању непокретности 

у јавну својину општине Велико Градиште, 

         Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 5. Предлог Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у 

јавној својини Републике Србије, 
 

    По овој тачки није било расправе 

   Са 25 гласова „ЗА“ , и 2 гласа  „ПРОТИВ“    Скупштина је донела Одлуку о прихватању на коришћење 

непокретности у јавној својини Републике Србије, 

     Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 6. Предлог Одлуке o усвајању Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Велико Градиште за 2022. годину, 
 

   По овој тачки није било расправе 

  Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Одлуку o усвајању Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Велико Градиште за 2022. годину, 

     Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 7. Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева и улица 

на територији општине Велико Градиште, 
   

У расправи учествују: 

 Одборник Златко Шуловић 1. пут 

     Са 26 гласова „ЗА“ Скупштина је донела Одлуку о категоризацији општинских путева и улица 

на територији општине Велико Градиште, 

       Није гласало 7 одборника. 
 

Тачка 8. Предлог Oдлуке о измени Одлуке о социјалној заштити 

општине Велико Градиште, 
 

    По овој тачки није било расправе.      
  Са 24 гласа „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Oдлуку о измени Одлуке о 

социјалној заштити општине Велико Градиште,  

Није гласало 7 одборника. 

      



Тачка  9.  Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Митровић 

Владан из Пожаревца), 

 

По овој тачки није било расправе.      
          Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, 

(Митровић Владан из Пожаревца), 

Није гласало 6 одборника.  

 

Тачка 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, 

(Миленковић Јован из Крагујевца), 

 

По овој тачки није било расправа. 

   Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић Јован из 

Крагујевца), 

      Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Стокић 

Љубисав из Затоња), 
        

     По овој тачки није било расправа. 

     Са 26 гласова „ЗА“, и 1 гласом “ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Стокић 

Љубисав из Затоња), 

        Није гласало 6 одборника.  
 

Тачка 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган 

Ступар из Вршца), 
     

У расправи учествују: 

Одборница Снжана Радуловић Коситћ 1. пут 

         Са 24 гласа „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“  Скупштина је донела Решење о отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из 

Вршца), 

        Није гласало 7 одборника.  
 

Тачка 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић 

Јован из Крагујевца), 
 

  По овој тачки није било расправа.  

  Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић Јован из 

Крагујевца), 

        Није гласало 6 одборника. 



 

Тачка 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Александар 

Стаматовић из Рама), 
 

   По овој тачки није било расправе. 

            Са 25 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о отуђењу грађевинског земљишта из 

јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Александар Стаматовић из Рама), 

         Није гласало 8 одборника 
 

Тачка 15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Предраг 

Дробњак из Београда),  
 

У расправи учествују: 

 Одборник Томислав Ивановић 1. пут 

Одборница Снежна Радуловић Костић 1. пут 

 

         Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Предраг 

Дробњак из Београда), 

            Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 16.  Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган 

Ступар из Вршца), 
 

По овој тачки није било расправе. 

 Са 25 гласова „ЗА“, и 1 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган 

Ступар из Вршца), 

        Није гласало 7 одборника. 
 

Тачка 17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 

општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца), 
             

            По овој тачки није било расправе.      

  Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган 

Ступар из Вршца) 

        Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 18. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган 

Ступар из Вршца), 
      

            По овој тачки није било расправе.      

         Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган 

Ступар из Вршца), 

      Није гласало 6 одборника. 
 



Тачка 19. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Љубиша 

Стевановић из Великог Градишта), 
 

     По овој тачки није било расправе.      

   Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Љубиша 

Стевановић из Великог Градишта), 

        Није гласало 6 одборника.  
 

Тачка 20. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ђорђевић 

Бојан из Пожаревца), 
 

                По овој тачки није било расправе.       

             Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, 

(Ђорђевић Бојан из Пожаревца), 

         Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 21. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Душан 

Ракић из Пожаревца), 
  

        По овој тачки није било расправе.       

  Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Душан 

Ракић из Пожаревца), 

          Није гласало 7 одборника. 
 

Тачка 22. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ивица 

Јаношевић из Пожаревца), 
 

   По овој тачки није било расправе. 

 Са 27 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца), 

         Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Брајковић 

Никола из Великог Градишта), 
 

   По овој тачки није било расправе. 

     Са 25 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Брајковић Никола 

из Великог Градишта), 

         Није гласало 7 одборника. 
 



Тачка 24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Чуде 

Радован из Кличевца), 
 

       По овој тачки није било расправе. 

     Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Чуде 

Радован из Кличевца), 

      Није гласало 7 одборника. 
 

Тачка 25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак 

Бојана из Београда), 
 

   По овој тачки није било расправе. 

             Са 25 гласова „ЗА“,и  2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак 

Бојана из Београда), 

         Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић 

Никола из Пожаревца), 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић 

Никола из Пожаревца), 

        Није гласало 7 одборника. 
 

Тачка 27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић 

Никола из Пожаревца), 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић 

Никола из Пожаревца), 

        Није гласало 6 одборника. 
 

Тачка 28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Марковић 

Слађан из Великог Градишта), 
 

      По овој тачки није било расправе. 

    Са 27 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Марковић Слађан из Великог Градишта), 

        Није гласало 6 одборника. 

 



Тачка 29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак 

Бојана из Београда), 
 

        По овој тачки није било расправе. 

  Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак 

Бојана из Београда), 

           Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 30. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на 

привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Љубиша из 

Великог Градишта), 
 

У расправи учествују: 

Одборник Ненад Михајловић 1. пут 

Одборник Златко Шуловић 1. пут 

Одборник Златибор Митић 1. пут 

Одборник Златко Шуловић реплика 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1.пут 

Одборник Златко Шуловић реплика 

Председник општине као представник предлагача Драган Милић у виду завршне речи. 

    Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено 

коришћење у Великом Градишту, (Ристић Љубиша из Великог Градишта), 

        Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 31. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на 

привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан из 

Великог Градишта), 
 

      По овој тачки није било расправе. 

    Са 24 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом 

Градишту, (Поповић Душан из Великог Градишта), 

        Није гласало 9 одборника. 

 

Тачка 32. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на 

привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко из 

Великог Градишта), 
 

Одборница Зорица Младеновић је изашла из сале. 

        По овој тачки није било расправе. 

      Са 24 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу 

важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на 

привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко из Великог Градишта), 

           Није гласало 8 одборника. 
 



Тачка 33. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено 

коришћење у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог 

Градишта), 
 

Одборница Зорица Младеновић се вратила у салу. 

     По овој тачки није било расправе. 

          Са 24 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење 

у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог Градишта), 

         Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 34. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на 

привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из 

Београда), 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено 

коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из Београда), 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 35. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено 

коришћење у Великом Градишту, (Димитриевски Драгана), 
 

     По овој тачки није било расправе. 

   Са 27 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о продужењу важења Решења о давању 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом 

Градишту, (Димитриевски Драгана), 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 36. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини у Великом Градишту, (Пауновић Радиша из Тополовника), 
 

Урасправи учествују: 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

Одборник Златко Шуловић 1. пут 

Одборница Снежана Радуловић Костић 2.пут 

Одборник Златко Шуловић реплика 

Одборник Златибор Митић 1. пут 

Одборник Томислав Ивановић 1. пут 

Одборник Златко Шуловић 2.пут 

Одборник Златибор Митић реплика 

Председник општине као представник предлагача Драган Милић у виду завршне речи. 

   Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у 

Великом Градишту, (Пауновић Радиша из Тополовника), 



        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 37. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини у Великом Градишту, (Удружење ПУЖ), 
 

Овлашћени представник предлагача Драган Милић председник општине 

повукао је 37.тачку са дневног реда. 
 

Тачка 38. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина у Великом 

Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог 

карактера, (Мишић Дејан из Острова), 
 

У расправи учествују: 

Одборник Златко Шуловић 1. пут 

      Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради 

постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Мишић Дејан из Острова), 

         Није гласало 7 одборника 

. 

Тачка 39. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина на територији 

општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних 

објеката привременог карактера, (Влаховић Емилија из Мраморка), 
 

      По овој тачки није било расправе. 

           Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине 

Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Влаховић 

Емилија из Мраморка), 

        Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 40. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина у Великом 

Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог 

карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта), 
 

    По овој тачки није било расправе. 

          Са 24 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о продужењу важења Решење о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег 

монтажног објекта привременог карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта), 

        Није гласало 9 одборника. 

 

Тачка 41. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања 

мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом 

Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта), 



 

      По овој тачки није било расправе. 

            Са 24 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих 

монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Дамњановић Властимир из 

Великог Градишта), 

         Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 42. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања 

мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом 

Градишту, (Адамовић Драгиша из Великог Градишта), 
 

     По овој тачки није било расправе. 

           Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих 

монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Адамовић Драгиша из Великог 

Градишта), 

        Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 43. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања 

мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом 

Градишту, (Урошевић Предраг из Мраморка), 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 25 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих 

монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Урошевић Предраг из 

Мраморка), 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 44. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања 

мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом 

Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта), 
 

       По овој тачки није било расправе. 

  Са 23 гласова „ЗА“, и 1 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих 

монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Славковић Верица из Великог 

Градишта), 

        Није гласало 9 одборника. 

 

Тачка 45. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања 

мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом 

Градишту, (Продановић Милану из Београда), 
 

      По овој тачки није било расправе. 



           Са 23 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих 

монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Продановић Милану из 

Београда), 

        Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 46. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања 

мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом 

Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта), 
 

  По овој тачки није било расправе. 

   Са 28 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решењe о продужењу важења Решења о давању у 

закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – 

тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта), 

        Није гласало 5 одборника. 

 

Тачка 47. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина у Великом 

Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на 

Сребрном језеру у Великом Градишту, (Здравковић Саша из Великог 

Градишта), 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 23 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради 

постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, 

(Здравковић Саша из Великог Градишта), 

        Није гласало 9 одборника. 

 

Тачка 48. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина у Великом 

Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на 

Сребрном језеру у Великом Градишту, (Бурмазевић Јованка из Великог 

Градишта), 
 

У расправи учествују: 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

  Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради 

постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, 

(Бурмазевић Јованка из Великог Градишта), 

        Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 49. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина у Великом  

Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у 



функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Шћекић Зоран из 

Великог Градишта), 
 

У расправи учествују: 

Одборник Златибор Митић 1. пут и 2. пут 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут и 2. пут 

Председник скупштине изрекао је упозорење одборници Снежани Радуловић Костић 

Одборник Златибор Митић реплика 

Одборница Снежана Радуловић Костић рекламира повреду  Пословника, члан 158. 

Председник скупштине констатује да наведени члан не постоји. 

Председник општине као представник предлагача Драган Милић у виду завршне речи  

Са 25 гласова „ЗА“,Скупштина је донела Решење о продужењу важења Решења о давању у 

закуп на одређено време јавних и других површина у Великом  Градишту ради постављања мањих 

монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Шћекић Зоран из 

Великог Градишта), 

    Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 50. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на 

привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског 

грађевинског земљишта, (Зоран Здравковић из Великог Градишта), 
 

     По овој тачки није било расправе. 

   Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о продужењу важења 

Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског 

земљишта, (Зоран Здравковић из Великог Градишта), 

        Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 51. Предлог Решења о давању сагласности на нацрт јавног 

уговора јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 

финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре 

на територији општине Велико Градиште са јавним плаћањем, 
 

У расправи учествују: 

Одборник Томислав Ивановић 1. пут и 2. пут 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

Председник скупштине изриче опомену по члану 94. одборници Снежани Радуловић Костић 

Председник скупштине изриче опомену другу опомену одборници  Снежани Радуловић Костић 

Председник скупштине изриче меру одузимање речи одборници Снежани Радуловић Костић. 

Председник скупштине прекида рад седнице и одређује паузу. 

Након завршене паузе Скупштина наставља са радом, у расправи даље учествују: 

Одборник Златко Шуловић рекламира повреду пословника. 

Председник скупштине је уважио наведену повреду, дао образложење којим је одборник Златко Шуловић 

задовољан те се о истој није гласало. 

 

  Са 24 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању сагласности 

на нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање, 

изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште са 

јавним плаћањем,         

    Није гласало 7 одборника. 

 

Тачка 52. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности 

директора Туристичке организације општине Велико Градиште, 
 



Одборница Сузана Танасковић је изашла из сале. 
    По овој тачки није било расправе. 

 Са 27 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о престанку мандата вршиоца дужности 

директора Туристичке организације општине Велико Градиште, 

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 53. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације општине Велико Градиште 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 25 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације општине Велико Градиште 

        Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 54. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског 

правобранилаштва општине Велико Градиште,  
 

Одборница Сузана Танасковић се вратила у салу. 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 27 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о усвајању Извештаја о раду Општинског 

правобранилаштва општине Велико Градиште,  

        Није гласало 6 одборника. 

 

Тачка 55. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о 

реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 

период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,   
 

Одборник Мирослав Ђого је изашао из сале. 

У расправи учествују: 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

Са 23 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању сагласности 

на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 

01.01.2021. до 31.12.2021. године,   

        Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 56. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног 

програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште 

за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,  
 

У расправи учествују: 

Одборник Ненад Михајловић 1. пут 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

Са 23 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању сагласности 

на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. 

годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,  

        Није гласало 8 одборника. 
 

Тачка 57. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма 

пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину, 
 

У расправи учествују: 



Одборник Ненад Михајловић 1. пут 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

Председник скупштине изрекао је опомену одборници Снежани Радуловић Костић 

Одборник Томислав Ивановић 1. пут 

Одборник Златко Шуловић 1. пут 

Председник скупштине изрекао је упозорење одборнику Златку Шуловићу  

Одборница Снежана Радуловић Костић реплика 

Одборница Снежана Радуловић Костић 2. пут 
Одборник Злтако Шуловић реплика 

Одборник Ненад Михајловић 2. пут 

Одборник Томислав Ивановић реплика 

Одборник Иван Милошевић 1. пут 

У виду завршне речи Председник скупштине даје реч председнику општине Драгану Милићу. 

 

  Са 23 гласова „ЗА“, и 2 гласа „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању сагласности 

на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину, 

        Није гласало 8 одборника. 

 

Тачка 58. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о 

финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину 

Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, 
 

Одборник Мирослав Ђого се вратио у салу. 

Одборница Гордана Мишић је изашла из сале. 

У расправи учествују: 

Одборница Снежана Радуловић Костић 1. пут 

   Са 23 гласова „ЗА“, Скупштина је донела Решење о давању сагласности на Извештај о 

финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ 

Велико Градиште, 

                Није гласало 10 одборника. 

 

Тачка 59. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски 

извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 
 

Одборница Горадана Мишић се вратила у салу. 

Одборница Горадана Стојковић Радовановић је изашла из сале. 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 22 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању сагласности 

на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац, 

        Није гласало 10 одборника. 

 

Тачка 60. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду 

Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. 

годину, 
 

    По овој тачки није било расправе. 

  Са 23 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о давању сагласности 

на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину, 

        Није гласало 9 одборника. 

 

Тачка 61. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије 

за планове општине Велико Градиште. 
 



    По овој тачки није било расправе. 

  Са 23 гласова „ЗА“, и 1 гласом „ПРОТИВ“ Скупштина је донела Решење о разрешењу и 

именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште. 

        Није гласало 9 одборника. 

 

 

Одборничких питања није било. 

 

Председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац  закључује рад седнице у 

14:20 часова  

 

 

                                                             

            СЕКРЕТАР СО                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО 

 

            Тамара Марић                                                                                          Владимир Штрбац  


