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На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007,  
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон  
47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 
40.Статута општине Кладово („Сл.лист 
општине Кладово“, бр.7/2019), Скупштина 
општине Кладово на седници одржаној 27. 
децембра 2021. године,  д о н о с и

ЗАКЉУЧАК 

Члан 1.

Даје се сагласност на План и програм рада 
Туристичке организације општине Кладово 
за 2022. годину, усвојен на седници управног 
одбора дана 17.12.2020. године Одлуком 
бр.173-04/2021.

План и програм рада Туристичке 
организације општине Кладово за 2022. 
годину саставни је део овог закључка.

Члан 2.

Закључак ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу 
општине Кладово“

Овај закључак доставити: Туристичкој 
организацији Кладово и архиви.

Број: 022-27/2021-I
Датум: 27.12.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР                                ПРЕДСЕДНИК
Бранислав Јордачевић          Драган Максимовић

На основу члана 52.став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и 
88/2019), члана 32.став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – 
др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) и 
члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине 
Кладово („Сл.лист општине Кладово“, 
бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на 
седници одржаној 27. децембра 2021. године, 
д о н о с и:

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ 
КЛАДОВО

I

Горан Матовић, из Кладова, ул. Светог 
Саве бр.13, именује се за вршиоца дужности 
директора ЈП „Комуналац“ Кладово, до 
избора директора у складу са Законом о 
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 
15/2016 и 88/2019).

Вршилац дужности има сва права, обавезе 
и овлашћења директора.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и 
коначно је.

III

Решење објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном листу 
општине Кладово“ и на интернет страници 
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општине Кладово.

Образложење

Правни основ за доношење Решења о 
именовању представљају одредбе члана 
52.став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019) 
којима је прописано да период обављања 
функције вршиоца дужности директора не 
може бити дужи од једне године.

Одредбе члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – 
др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) и 
одредбе члана 40. став 1. тачка 12) Статута 
општине Кладово („Сл.лист општине 
Кладово“, бр.7/2019) прописују: Скупштина 
општине именује и разрешава надзорни 
одбор и директора јавног предузећа чији је 
оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у 
складу са законом и оснивачким актом.

Број: 023-20/2021-I
У Кладову, 27.12.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР                                ПРЕДСЕДНИК
Бранислав Јордачевић          Драган Максимовић

На основу члана 35. став 2. Закона о 
култури („Сл.гласник општине Кладово“, бр. 
72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 
47/2021 и 78/2021) и члана 40.тачка 11) 
Статута општине Кладово („Сл.лист 
општине Кладово“, бр.7/2019), Скупштина 
општине Кладово на седници одржаној 27. 
децембра 2021. године,  д о н о с и:

 О Д Л У К У

Члан 1.

Даје се претходна сагласност управном 
одбору Библиотеке „Центар за културу“ 
Кладово за расписивање конкурса за избор 

директора наведене установе.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу 
општине Кладово“.

- Одлуку доставити: Библиотеци 
„Центар за културу“ Кладово и архиви.

Број: 022-26/2021-I
У Кладову, 27.12.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР                                ПРЕДСЕДНИК
Бранислав Јордачевић          Драган Максимовић

На основу члана 92.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 
и 118/2021), члана 32.став 1.тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
29/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – 
др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон) и члана 
40.став 1.тачка 2) Статута општине Кладово 
(„Сл.лист општине Кладово“, бр.7/2019), 
Скупштина општине Кладово на седници 
одржаној дана 27. децембра 2021. године 
донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Члан 1.

Ревизор за обављање ревизије за завршни 
рачун буџета општине Кладово за 2021. 
годину ће се ангажовати, уз сагласност 
Државне ревизорске институције.
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Члан 2.

Ова Одлука је саставни део завршног 
рачуна буџета општине Кладово за 2021. 
годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу 
општине Кладово“:

Брoj: 400-18/2021-I
У Кладову, 27.12.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СЕКРЕТАР                                ПРЕДСЕДНИК
Бранислав Јордачевић          Драган Максимовић

На основу члана 51. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.91/2019), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - 
дрзакон и 47/2018) и члана70. Статута 
општине Кладово („Службени лист општине 
Кладово“, бр.7/2019), Општинско веће 
општине Кладово, на седници одржаној 
14.10.2021. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Усваја се измена плана јавних набавки за 
2021. годину: Предлог измена број 11.

Измена плана јавних набавки односи се 
на:

- Додавање поступка под бројем 
0032 -Израду пројектно-техничке 
документације за  изградњу 
саобраћајница са  пратећом 
инфраструктуром (водовод,  
фекална канализација и енергетска 

м р е ж а  у  н а с е љ у  „ П е с а к “ ;  
процењена вредност -740.000,00 
динара;

- Додавање поступка под бројем 
0033 -Спровођење геодетских мера 
неопходних за озакоњење имовине 
и уписа исте у катастар водова у 
статусу јавне својине и општине и 
свих правних лица чији је оснивач 
Општина; процењена вредност: 
6.000.000,00 динара;

- Увећава се вредност поступка 
под бројем 021 -Реконструкција 
комплекса зелене пијаце друга фаза 
с а  2 .500 .000 ,00  динара  на  
5.000.000,00 динара;

- Брише се поступак под бројем 
0002 -Одржавање  заливних 
система, јер се смањује вредност на 
833.333,33 динара  и спровешће се 
поступак без примене Закона о 
јавним набавкама;

- Мења се назив поступка под 
бројем 0003 из Набавка цвећа и 
зеленила у Набавку зеленила.

II

Измена плана јавних набавки за 2021. 
годину, Предлог измена број 11–саставни је 
део ове Одлуке.

III

O  с п р о в о ђ е њ у  о в е  О д л у к е   и  
благовременој реализацији измењеног 
Плана  ј авних  набавки  ст араће  с е  
руководилац и одговорно лице Одељења за 
буџет и финансије Општинске управе 
Кладово.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине 
Кладово“.

Број: 404-139/2021-II
У Кладову, 14.10.2021. године
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КЛАДОВО

Председник
Саша Николић

           
На основу члана 51. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.91/2019), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др 
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине 
Кладово („Службени лист општине 
Кладово“, бр.7/2019), Општинско веће 
општине Кладово, на седници одржаној 
25.11.2021. године,  д о н о с и:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Усваја се измена плана јавних набавки за 
2021. годину: Предлог измена број 12.

Измена плана јавних набавки односи се на 
:

- Брисање поступка 033 –услуге: 
Спровођење геодетских мерења 
неопходних за озакоњење имовине 
и уписа исте у катастар водова у 
статусу јавне својине и општине и 
свих правних лица чији је оснивач 
општина; процењена вредност 
6.000.000,00 динара и

- Додавање поступка под редним 
бројем  0034-услуге :  Услуге 
консалтинга у вези са поступком 
усаглашења са захтевима Закона о 
јавној својини општине Кладово;

II

Измена плана јавних набавки за 2021. 
годину, Предлог измена број 12–саставни  је 
део ове Одлуке.

III

O спровођењу ове Одлуке и благовременој 
реализацији  измењеног Плана јавних 
набавки стараће се руководилац и одговорно 
лице Одељења за буџет и финансије 
Општинске управе Кладово.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине 
Кладово“.

Број: 404-166/2021-II
У Кладову, 25.11.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КЛАДОВО

Председник
Саша Николић

На основу члана 51. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.91/2019), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др 
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине 
Кладово  („Службени лист општине 
Кладово“, бр.7/2019), Општинско веће 
општине Кладово, на седници одржаној 
07.12.2021.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Усваја се измена плана јавних набавки за 
2021. годину: Предлог измена број 13.

Измена плана јавних набавки односи се 
на:

- Додавање по ступака под 
редним бројевима 0035, 0036, 0037 
и 0038.
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II

Измена плана јавних набавки за 2021. 
годину, Предлог измена број 13–саставни  је 
део ове Одлуке.

III

O спровођењу ове Одлуке и благовременој 
реализацији  измењеног Плана јавних 
набавки стараће се руководилац и одговорно 
лице Одељења за буџет и финансије 
Општинске управе Кладово.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине 
Кладово“.

Број: 404-171/2021-II
У Кладову, 07.12.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КЛАДОВО

Председник
Саша Николић

На основу члана 6. став 5, 6 и 7, и члана 7а. 
став 1. Закона о порезима на имовину 
(,,Службени гласник РС“, бр. 26/2001, ... 47/2013 
и 68/2014-др. Закон, 95/2018, 99/2018-Одлука УС 
и 86/2019  и 144/2020), члана 32.  став 1, тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (Сл гласник РС, 
бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016 и 
47/2018) и члана 70. Статута општине Кладово 
(Сл. лист општине Кладово, бр. 7/2019), 
Општинско веће општине Кладово, на седници 
одржаној 25. новембра 2021. године, донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину 
на територији општине Кладово.

Члан 2.

На територији општине Кладово, одређено је 
четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у 
зависности од комуналне опремљености и 
опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима општине, 
односно са радним зонама и другим садржајима 
у насељу и то: прва зона,  друга зона,  трећа зона 
и четврта зона, с тим да је прва зона утврђена за 
најопремљенију зону.

Територија зона утврђена је Одлуком о 
одређивању зона на територији општине 
Кладово (Службени лист општине Кладово, број 
8/2013) и Одлуком о изменама Одлуке о 
утврђивању зона  на територији општине 
Кладово од  29.11.2018.  године.

Просечне цене квадратног метра непокре-
тности за утврђивање пореза на имовину за 2022. 
годину, на територији општине Кладово износе:
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 I зона II зона III зона IV зона 

Куће за 
становање 

29.410 28.400 22.117 14.824 

Станови 
 

88.584 64.113 53.215 37.583 

Пословни 
простор 

99.157 54.335 33.477 15.000 

Гараже 
 

15.000 12.000 9.000 4.800 

Грађевинско 
земљиште 

1.314 785 772 759 

Пољопривредно 
земљиште 

24 24 24 24 

Шумско 
земљиште

11 11 11 11 

Члан 3.

Обвезници који воде пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину за 2022. 
годину користе просечне цене одговарајућих непокретности из најопремљеније зоне из члана 2 став 2 
и множе их коефицијентом зоне сагласно Одлуци о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину 
за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Кладово (Службени лист општине 
Кладово, број 8/2013).

Члан 4.

 
Одлуку објавити у Службеном листу општине Кладово  и интернет страници општине Кладово.,,

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. jануара 2022. године. Одлуку 
објавити у "Службеном листу општине Кладово".

Број: 436-9/2021-II
У Кладову, 25. новембра 2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Председник
Саша Николић
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