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На основу члана  4 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 

Србије број 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015 ; 99/2016;113/2017; 

95/2018;31/2019; 72/2019 и 149/2020), и члана 32.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007  i 83/2014 – др. закон 

101/16-др.закон и 47/2018 ) и члана 40. Статута општине Трговиште („Службени 

гласник Града Врања“, бр. 3/19),  Скупштина општине Трговиште, на седници 

Скупштине одржаној дана 05.12. 2022. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

  

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 400-19/2021 дана 17.12.2021. 

године, врше се следеће измене и допуне и то: 

 

 Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

 

Укупни приходи и примања 774.586.000,00 умањују се зa 32.979.000,00 

и износе 741.607.000,00.  

Укупни расходи и издаци 774.586.000,00 умањују се за 32.979.000,00 и 

износе 741.607.000,00.  

 

 Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

 

 

Укупни приходи и примања умањују се  се за  32.979.000,00 динара. 

 

711111 – Порез на зараде , износ од 70.700.000,00 динара увећава се за 

1.000.000,00 динара и износи 71.700.000,00 динара;  

711122 -Порез на приходе од самосталне делатности које се плаћа 

према према паушално утврђеном приходу  по решењу Пореске управе, износ од 

3.200.000,00 динара  увећава се за 1.000.000,00 и износи 4.200.000,00 динара; 

711123 -Порез на приходе од самосталне делатности које се плаћа 

према према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, износ од 2.000.000,00 

динара  увећава се за 1.000.000,00 и износи 3.000.000,00 динара; 

713421 -Порез на пренос апсолутних права на непокретности , по 

решењу Пореске управе, износ од 125.000,00 динара  увећава се за 300.000,00 и 

износи 425.000,00 динара; 
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713427 -Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним 

моторним возилима, износ од 400.000,00 динара  увећава се за 300.000,00 и износи 

700.000,00 динара; 

714565 - Накнаде за коршићење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација 

производа старих и уметничких заната и домаће радиности, износ од 48.300.000,00 

динара умањује се за 23.600.000,00 динара и износи 24.700.000,00 динара; 

                      716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 

износ од 10.500.000,00 динара увећава се за 1.000.000,00 динара и износи 

11.500.000,00 динара; 

733154- Текући наменски трансфер у ужем смислу од Републике у 

корист нивоа општина, износ од 0,00 динара увећава се за 47.000.000,00 динара и 

износи 47.000.000,00динара ; 

                      742155- Приходи давања у закуп односно на коришћење 

непокретности у општинској својини која користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета, износ од 233.020.500 00 динара умањује се за 

12.979.000,00 динара и износи 220.041.500,00 динара; 

745151 – Остали приходи у корист нивоа општина, износ од 300.000,00 

динара увећава се за 2.000.000,00 динара и износи 2.300.000,00 динара 

321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година , 

износ од 35.000.000,00 динара  и умањује се за 20.000.000,00 динара и износи 

15.000.000,00 динара; 

733154- Текући наменски трансфер у ужем смислу од Републике у 

корист нивоа општина, износ од 12.580.000,00 динара умањује се за 10.000.000,00 

динара и износи 2.580.000,00динара  ( извор финансирања 07-Трансфери од других 

нивоа власти ) ; 

733251- Капитални наменски трансфер у ужем смислу од Републике у 

корист нивоа општина, износ од 11.500.000,00 динара умањује се за 10.000.000,00 

динара и износи 1.500.000,00динара  ( извор финансирања 07-Трансфери од других 

нивоа власти ) ; 

 

 

 

 Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

 

Економска класификација 411 замењује се износом 86.074.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 412 замењује се износом 13.981.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 413 замењује се износом 2.760.000 динара           

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 414 замењује се износом 3.406.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 415 замењује се износом 2.325.900 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 416 замењује се износом 13.931.800 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 421 замењује се износом 64.958.600 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 
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Економска класификација 422 замењује се износом 3.125.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се износом 87.568.300 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се износом 28.973.800 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 425 замењује се износом 47.204.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 426 замењује се износом 14.780.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 441 замењује се износом 1.995.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета);  

Економска класификација 454 замењује се износом 1.550.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 463 замењује се износом 39.690.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 499 замењује се износом 23.000.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се износом 35.632.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се износом 19.135.000  динара 

(извор финансирања 07  – трансфери од осталих нивоа власти и извор 

финансирања 13- Неутрошена средства из ранијих година  ) 

Економска класификација 512 замењује се износом 1.750.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 512 замењује се износом 33.840.000 динара 

(извор финансирања 06 –Донације од међународних организација , 

извор финансирања 15- Неутрошена средства из донација из ранијих 

година и извор финансирања 17-Неутрошена средства трансфера од 

других нивоа власти) 

Економска класификација 515 замењује се износом 551.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 541 замењује се износом 2.100.000,00 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 621 замењује се износом 15.050.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

 

 

 

 

 Члан 4. у Одлуци мења се у делу 

 

 Функција 090 умањује се и износи 20.867.000 динара; 

 Функција 110 увећава се и износи 34.598.300 динара; 

Функција 111 увећава се и износи 28.037.000 динара; 

 Функција 112 увећава се и износи 23.000.000динара; 

Функција 130 увећава се и износи 156.895.000 динара; 

Функција 160 умањује се и износи 20.125.000 динара; 

Функција 330 увећава се и износи 2.304.000 динара; 
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Функција 411 умањује се и износи 7.300.000 динара; 

Функција 421 увећава се и износи 10.200.000 динара 

Функција 451 умањује  се и износи 51.650.000 динара; 

Функција 473 увећава се и износи 22.185.000 динара; 

Функција 474 умањује се и износи 82.903.000 динара; 

Функција 510 умањује се и износи 107.200.000 динара; 

Функција 620 умањује се и износи 6.000.000 динара; 

Функција 660 увећава се и износи 3.100.000 динара; 

Функција 760 увећава се и износи 16.300.000 динара 

Функција 820 умањује се и износи 24.112.000 динара; 

Функција 840 умањује се и износи 1.700.000 динара; 

Функција 911 увећава се и износи 24.094.000 динара; 

Функција 912 увећава се и износи 18.360.000 динара; 

Функција 920 увећава се и износи 2.610.000 динара; 

 

 

 Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

 

 

Функција 090:  

- Позиција 52 економска класификација 463 износ од 11.000.000 динара 

умањује  се за 133.000 динара, и износи 10.867.000 динара; 

 

Функција 110:  

- Позиција 1 економска класификација 411 износ од 4.538.000 динара 

увећава се за 390.000 динара, и износи 4.928.000 динара; 

- Позиција 2 економска класификација 412 износ од 766.500 динара 

увећава се за 28.000 динара, и износи 794.500 динара; 

- Позиција 5 економска класификација 416 износ од 5.300.000 динара 

увећава се за 900.000 динара, и износи 6.200.000 динара; 

- Позиција 6 економска класификација 421 износ од 257.000 динара 

умањује  се за 101.000 динара, и износи 56.000 динара; 

- Позиција 8 економска класификација 423 износ од 18.090.000 динара 

увећава се за 2.000.000 динара, и износи 20.090.000 динара; 

- Позиција 9 економска класификација 424 износ од 100.000 динара 

умањује се за 90.000 динара, и износи 10.000 динара; 

 

 

Функција 111 (програм 2101,активност 0002, раздео 2):  

- Позиција 16 економска класификација 411 износ од 8.501.000 динара 

увећава се за 885.000 динара, и износи 9.386.000 динара; 

- Позиција 17 економска класификација 412 износ од 1.395.000 динара 

увећава се за 140.000 динара, и износи 1.535.000 динара; 

- Позиција 18 економска класификација 413 износ од 100.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 50.000 динара; 

- Позиција 19 економска класификација 414 износ од 320.000 динара 

увећава се за 300.000 динара, и износи 620.000 динара; 

- Позиција 21 економска класификација 416 износ од 1.300.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 1.400.000 динара; 
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- Позиција 22 економска класификација 421 износ од 500.000 динара 

умањује се за 400.000 динара, и износи 100.000 динара; 

- Позиција 23 економска класификација 422 износ од 220.000 динара 

увећава се за 50.000 динара, и износи 270.000 динара; 

- Позиција 25 економска класификација 424 износ од 200.000 динара 

умањује се за 190.000 динара, и износи  10.000 динара; 

- Позиција 26 економска класификација 426 износ од 1.530.000 динара 

умањује се за 300.000 динара, и износи 1.230.000 динара; 

- Позиција 28 економска класификација 512 износ од 300.000 динара 

умањује се за 200.000 динара, и износи 100.000 динара; 

 

 

Функција 111 (програм 2101,активност 0003, раздео 2):  

- Позиција 31 економска класификација 414 износ од 250.000 динара 

умањује се за 200.000 динара, и износи 50.000 динара; 

- Позиција 32 економска класификација 423 износ од 170.000 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 70.000 динара; 

 

 

Функција 111 (програм 2101,активност 0002, раздео 3):  

- Позиција 34 економска класификација 411 износ од 4.842.000 динара 

увећава се за 480.000 динара, и износи 5.322.000 динара; 

- Позиција 37 економска класификација 414 износ од 200.000 динара 

умањује се за 150.000 динара, и износи 50.000 динара; 

- Позиција 39 економска класификација 416 износ од 1.100.000 динара 

увећава се за 50.000 динара, и износи 1.150.000 динара; 

- Позиција 40 економска класификација 421 износ од 90.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 40.000 динара; 

- Позиција 41 економска класификација 422 износ од 400.000 динара 

увећава се за 50.000 динара, и износи 450.000 динара; 

- Позиција 43 економска класификација 424 износ од 60.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 10.000 динара; 

- Позиција 47 економска класификација 512 износ од 100.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 50.000 динара; 

 

Функција 112: 

- Позиција 55 економска класификација 499  износ од 6.191.000 динара 

увећава се за 13.809.000 динара, и износи 20.000.000 динара; 

 

Функција 130: 

- Позиција 60 економска класификација 411  износ од 33.000.000 динара 

увећава се за 2.660.000 динара, и износи 35.660.000 динара; 

- Позиција 61 економска класификација 412  износ од 5.495.000 динара 

увећава се за 290.000 динара, и износи 5.785.000 динара; 

 - Позиција 63 економска класификација 414  износ од 1.500.000 динара 

умањује се за 500.000 динара, и износи 1.000.000 динара; 

- Позиција 64 економска класификација 415  износ од 800.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 900.000 динара; 
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 -Позиција 65 економска класификација 416  износ од 2.200.000 динара 

увећава се за 200.000 динара, и износи 2.400.000 динара; 

- Позиција 68 економска класификација 423 износ од 12.000.000 динара 

увећава се за 2.000.000 динара, и износи 14.000.000 динара; 

- Позиција 72 економска класификација 441 износ од 2.450.000 динара 

умањује се за 500.000 динара, и износи 1.950.000 динара; 

- Позиција 75 економска класификација 511 износ од 500.000 динара 

умањује се за 290.000 динара, и износи 210.000 динара; 

- Позиција 76 економска класификација 512 износ од 900.000 динара 

увећава се за 200.000 динара, и износи 700.000 динара; 

- Позиција 78 економска класификација 621 износ од 100.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 50.000 динара; 

- Позиција 83 економска класификација 424 износ од 200.000 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 100.000 динара; 

- Позиција 92 економска класификација 423 износ од 150.000 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 50.000 динара; 

- Позиција 93 економска класификација 424 износ од 100.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 50.000 динара; 

 

    Функција 160 ( програм 0602, активност 0002):     

                   - Позиција 151 економска класификација 411 износ од 2.999.000 динара 

умањује се за 125.000 динара, и износи 2.874.000 динара; 

                   - Позиција 152 економска класификација 412 износ од 530.500 динара 

умањује се за 27.000 динара,и износи 503.500 динара; 

                     - Позиција 157 економска класификација 421 износ од 545.600 динара 

увећава се за 1.350.000 динара,и износи 1.895.600 динара;  

                     - Позиција 158 економска класификација 422 износ од 221.000 динара 

умањује се за  150.000 и износи 71.000 динара. 

- Позиција 160 економска класификација 424 износ од 146.800 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 46.800 динара; 

 - Позиција 161 економска класификација 425 износ од 560.400 динара 

умањује се за 300.000 динара, и износи 260.400 динара 

  - Позиција 162 економска класификација 426 износ од 541.600 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 441.600 динара 

  - Позиција 165 економска класификација 512 износ од 427.400 динара 

умањује се за 300.000 динара, и износи 127.400 динара 

 

 

Функција 330: 

                   - Позиција 221 економска класификација 411 износ од 1.055.000 динара 

увећава се за 104.000 динара, и износи 1.159.000 динара; 

                   - Позиција 222 економска класификација 412 износ од 180.000 динара 

увећава се за 8.000 динара, и износи 188.000 динара; 

                   - Позиција 223 економска класификација 414 износ од 387.000 динара 

умањује се за 200.000 динара, и износи 187.000 динара; 

                    - Позиција 224 економска класификација 416 износ од 390.000 динара 

увећава се за 20.000 динара, и износи 410.000 динара; 
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 Функција 411: 

- Позиција 99 економска класификација 423 износ од 500.000 динара 

умањује се за 300.000 динара, и износи 200.000 динара; 

                   - Позиција 100 економска класификација 424 износ од 100.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 50.000 динара; 

                   - Позиција 101 економска класификација 454 износ од 100.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 50.000 динара; 

 

                Функција 421: 

                    - Позиција 106 економска класификација 426 износ од 50.000 динара 

увећава се за 300.000 динара, и износи 350.000 динара; 

 

Функција 451: 

                    - Позиција 110 економска класификација 421 износ од 2.000.000 динара 

умањује се за 800.000 динара, и износи 1.200.000 динара;                    

                    - Позиција 111 економска класификација 423 износ од 300.000 динара 

умањује се за 150.000 динара, и износи 150.000 динара; 

                    - Позиција 112 економска класификација 424 износ од 1.300.000 динара 

умањује се за 1.000.000 динара, и износи 300.000 динара; 

 

     Функција473 : 

                   -Позиција 200 економска класификација 411 износ од 2.736.000 динара 

увећава се за 200.000 динара, и износи 2.936.000 динара ( извор финсирања 01-

Приходи из буџета); 

                   -Позиција 201 економска класификација 412 износ од 456.000 динара 

увећава се за 20.000 динара, и износи 476.000 динара ( извор финсирања 01-

Приходи из буџета); 

        -Позиција 203 економска класификација 414 износ од 85.000 динара 

умањује се за 23.000 динара, и износи 62.000 динара ( извор финсирања 01-

Приходи из буџета)              

                   -Позиција 206 економска класификација 421 износ од 107.000 динара 

увећава се за 8.000 динара, и износи 115.000 динара ( извор финсирања 01-Приходи 

из буџета);                   

                   -Позиција 208 економска класификација 423 износ од 5.904.000 динара 

увећава се за 700.000 динара, и износи 6.604.000 динара ( извор финсирања 01-

Приходи из буџета); 

                   -Позиција 211 економска класификација 426 износ од 91.000 динара 

увећава се за 15.000 динара, и износи 106.000 динара ( извор финсирања 01-

Приходи из буџета);  

                   -Позиција 213/1 економска класификација 511 износ од 1.130.000 динара 

умањује се за 700.000 динара, и износи 430.000 динара; 

        - Позиција 215 економска класификација 421 износ од 360.000 динара 

увећава за 150.000  динара, и износи 510.000 динара ( Пројекат 1502-4002: Дани 

преображења); 

                    - Позиција 217 економска класификација 423 износ од 5.095.000 динара 

увећава се за 850.000 динара, и износи 5.945.000 динара ( Пројекат 1502-4002: Дани 

преображења); 
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                   - Позиција 218 економска класификација 424 износ од 3.505.000 динара 

умањује за  1.000.000 динара, и износи 2.505.000 динара ( Пројекат 1502-4002: Дани 

преображења); 

 

Функција 474: 

                 - Позиција 115 економска класификација 421 износ од 100.000 динара 

умањује се за 50.000 динара, и износи 50.000 динара;                    

                 - Позиција 120 економска класификација 511 износ од 34.090.000 динара 

умањује се за 1.837.000 динара, и износи 32.523.000 динара ( извор финасирања 01-

Приходи из буџета);                    

                - Позиција 120 економска класификација 511 износ од 59.080.000 динара 

умањује се за 40.000.000 динара, и износи 19.080.000 динара ( извор финасирања 

07-Трансфери од других нивоа власти и извор финасирања 13-Нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година); 

               - Позиција 121 економска класификација 512 износ од 36.000.000 динара 

умањује се за 10.000.000 динара, и износи 26.000.000 динара ( извор финансирања 

06-Донације од међународних организација и извор финансирања 15- Неутрошена 

средства донација из ранијих година) ;                    

 

Функција 510: 

                   - Позиција 124 економска класификација 424 износ од 1.000.000 дианра 

умањује се за 800.000 динара и износи 200.000 динара; 

 

Функција 560: 

                   - Позиција 130 економска класификација 424 износ од 1.000.000 дианра 

умањује се за 990.000 динара и износи 10.000 динара; 

 

Функција 620: 

                   - Позиција 133 економска класификација 511 износ од 1.000.000 дианра 

умањује се за 1.000.000 динара и износи 0 динара; 

 

     Функција 660: 

                   -Позиција 139 економска класификација 424 износ од 3.000.000. динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 3.100.000 динара; 

 

     Функција 760: 

                   -Позиција 142 економска класификација 464 износ од 15.000.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 16.000.000 динара; 

 

                   Функција 820: 

                   -Позиција 166 економска класификација 411 износ од 8.814.000 динара 

умањује се за 200.000 динара, и износи 8.614.000 динара; 

                   -Позиција 167 економска класификација 412 износ од 1.468.000 динара 

умањује се за 80.000 динара, и износи 1.388.000 динара; 

                   -Позиција 169 економска класификација 414 износ од 550.000 динара 

умањује се за 300.000 динара, и износи 250.000 динара; 

                   -Позиција 172 економска класификација 421 износ од 2.530.000 динара 

увећава  се за 200.000 динара, и износи 2.730.000 динара; 
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                   -Позиција 173 економска класификација 422 износ од 510.000 динара 

умањује се за 400.000 динара, и износи 110.000 динара; 

                   -Позиција 176 економска класификација  износ од 390.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 490.000 динара; 

                    -Позиција 180 економска класификација 511 износ од 520.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 620.000 динара; 

                     

Функција 840: 

                   -Позиција 147 економска класификација 423 износ од 1.100.000 дианра 

умањује се за 1.000.000 динара и износи 100.000 динара; 

 

     Функција 911: 

                   -Позиција 183 економска класификација 411 износ од 13.925.000 динара 

увећава се за 1.260.000 динара, и износи 15.185.000 динара; 

                   -Позиција 184 економска класификација 412 износ од 2.248.000 динара 

увећава се за 200.000 динара, и износи 2.448.000 динара; 

 

    Функција 912: 

                   -Позиција 149 економска класификација 463 износ од 15.460.000 динара 

увећава се за 2.900.000 динара, и износи 18.360.000 динара; 

 

    Функција 920: 

                    -Позиција 150 економска класификација 463 износ од 2.510.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 2.610.000 динара; 

 

 

 

 

 Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

 

 

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање мења се и у 

укупном износу износи 6.000.000 динара; 

Програм 2. Комуналне делатности мења се и у укупном износу износи 

131.401.000 динара; 

Програм 3. Локални економски развој мења се и у укупном износу 

износи 90.203.000 динара; 

Програм 4. Развој туризма мења се и у укупном износу и износи 

22.185.000 динара; 

Програм 5. Пољопривреда и руарни развој мења се и у укупном износу 

износи 10.200.000 динара; 

Програм 6. Заштита животне средине мења се и у укупном износу 

износи 5.395.000 динара; 

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

мења се у укупном износу и износи 51.650.00.000 динара; 

Програм 8. Предшколско васпитање мења се и у укупном износу износи 

24.094.000 динара; 

Програм 9. Основно образовање мења се и у укупном износу износи 

18.360.000 динара; 
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Програм 10. Средње образовање мења се и у укупном износу износи 

2.610.000 динара; 

Програм 11. Социјална и дечја заштита  мења се у укупном износу и 

износи 38.567.000 динара; 

Програм 12. Здравствена заштита  мења се у укупном износу и износи 

16.300.000 динара; 

Програм 13. Развој културе и информисања мења се у укупном износу и 

износи 28.512.000 динара; 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе мења се у укупном 

износу и износи 197.374.700 динара; 

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе мења се у укупном 

износу и износи 64.585.300 динара; 
 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику Града Врања“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ДАНА: 06.12.2022.БРОЈ:401-226/2022 

 

 

 

 

 

 

          Председник Скупштине 

  

  ________________________ 

      Андријана Филиповић Митић 
 


