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Пречишћен текст 

ОДЛУКУ 
о одржавању чистоће 

Објављена у Сл. листу РЦГ-о/п бр. 18/2006 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овом одлуком дефинишу се права, обавезе и 

одговорности правних и физичких лица која производе 
отпад и одређује се начин и поступање са комуналним 
отпадом на јавним површинама на подручју Општине 
Херцег Нови. 

Начин и поступање са индустријским и 
медицинским отпадом регулише се посебним прописима. 
 

Члан 2 
Отпадом на подручју Општине Херцег Нови 

сматра се свака материја или предмет које њихови 
власници одбаце, намјеравају или се од њих захтијева да 
их одбаце. 

Комуналним отпадом на подручју Општине 
Херцег Нови, означава се отпад настао у домаћинствима, 
као и други отпад који је по својим својствима сличан 
отпаду насталом у домаћинствима и који не садржи 
опасни отпад. 

Као власник и произвођач отпада сматра се се 
сваки субјект који фактички располаже отпадом и чије 
активности и постојање доводе до настајања отпада, као 
и сваки субјект који врши претходну обраду, мијешање 
или друге радње услед којих настају промјене у природи 
или саставу отпада. 
 

Члан 3 
Као јавне површине, у смислу ове одлуке, сматрају 

се: 
1. улице, тротоари, паркиралишта унутар стамбених 

зграда, путеви, тргови, степеништа, шеталиште (у 
даљем тексту: површине јавног саобраћаја); 

2. аутобуска станица у међуградском саобраћају, 
бензинске станице, паркинг простори  и локална 
аутобуска стајалишта; 

3. пристаништа и луке; 
4. пијаце; 
5. паркови, травњаци, скверови и гробља; 
6. јавна купалишта и плаже; 
7. стамбена и економска дворишта уз 

саобраћајнице, туристичке објекте, стамбене блокове и 
друге  јавне објекте. 

 
Члан 4 

Корисници услуга у смислу ове одлуке су: етажни 
власници са члановима породичног домаћинства и 
њихови закупци, власници породичних стамбених зграда 
и њихови закупци, односно носиоци права располагања, 
власници, корисници  и закупци  пословних зграда и 
просторија. 

 
Члан 5 

Послове одржавања чистоће на јавним 
површинама које припадају Општини врши Јавно 
предузеће «Чистоћа» Херцег Нови. 

Послове одржавања чистоће на површинама 
којима газдује Јавно предузеће за управљање морским 
добром Црне Горе у општини Херцег Нови, врши 
предузеће са којим склопи уговор Јавно предузеће за 
управљање морским добром Црне Горе и правна и 
физичка лица која по уговорима користе те површине. 

 
Члан 6 

  Корисници услуга из члана 4. ове одлуке, дужни су 
да доприносе одржавању чистоће на јавним површинама а и 
да указују помоћ надлежним органима и службеним лицима 
која су овлашћена да предузимају  прописане мјере, у циљу 
одржавања  чистоће на јавним површинама. 
 

Члан 7 
  Чишћење јавних површина  врши се према програму 
који доноси Јавно Предузеће «Чистоћа» уз сагласност 
Скупштине општине Херцег-Нови. 
  Програм  из става 1. овог члана, доноси се годишње, 
а најкасније до 31. децембра за наредну годину  и садржи 
нарочито: вријеме и начин чишћења јавних површина; 
вриједност програмираних радова на одржавању чистоће на 
јавним површинама; површине предвиђене за одржавање 
(чишћење, прање и поливање); техничко - технолошке  
усклове за реализацију  програма; програм сепаратног 
одлагања отпада, број и врсту посуда за сакупљање 
секундарних сировина из отпада, број и врсту посуда за 
сакупљање смећа и корпи за отпатке на јавним површинама, 
као и динамику прикупљања општег отпада и селектованог 
отпада. 
   

Члан 8 
  ЈП "Чистоћа" Херцег Нови је дужно да преко 
средстава јавног информисања, јавог информативног 
сервиса, дневних листова и електронским путем, упозна 
кориснике са програмом одржавања чистоће, а привредна 
друштва као кориснике услуга обавијести писаним путем са 
динамиком одвоза и депоновања отпада. 
 

Члан 9 
  О одржавању чистоће  старају се: 
  
  1.на улицама, путевима  и другим јавним  
површинама ЈП «Чистоћа»; 
  2. за површине на аутобуским сатницама, перонима, 
бензинским станицама, спортским забавним   теренима, 
правна и физичка лица, која те површине користе; 
  3. површине у двориштима  предузећа  и других 
правних лица, пословних зграда  и просторија, власници 
односно корисници истих; 
  4. на пијацама, предузећа која их одржавају; 
  5. на тротоарима, власници односно корисници 
стамбених  и пословних просторија, или неизграђених 
површина, а на тротоарима  без власника  и корисника ЈП 
«Чистоћа»; 
  6. у двориштима  стамбених зграда  корисници, а на 
неизграђеним  површинама   власници; 
  7. на градилиштима, извођач радова, односно  
инвеститор  ако сам изводи  радове; 
  8. на осталим објектима, власници односно  
корисници. 
  О чишћењу паркова, уличних травњака, дрвореда, 
парк шума и паркиралишта старају се предузећа која те 
површине користе, односно одржавају, као и друга предузећа 
која су својом дјелатношћу одређена за обављање тих 
послова. 

ЈП «Чистоћа» је обавезно да по налогу надлежног 
органа преузме чишћење површина из става 1 тач. 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. и  става 2. овог члана уз накнаду, према важећем 
цјеновнику услуга. 

Правна лица из става 1. овог члана,  дужна су да 
обавијесте надлежни орган локалне самоуправе или ЈП 
"Чистоћа" о начинима регулисања обавезе одржавања 
површина у сопственом власништву на основу годишњих 
извјештаја као и коме повјеравају ове послове. 

 
Члан 10 

Корисници услуга  из члана 4. ове одлуке, дужни су 
да одржавају чистоћу објеката и околног  простора. Уколико 
то нијесу у могућности, дужни су  да омогуће да ЈП 
»Чистоћа» несметано предузима  мјере у циљу  одржавања 
чистоће на јавним површинама, на начин  што ће те послове 
обављати уз уговорену накнаду. 



 
Члан 11 

ЈП «Чистоћа» је дужно да на јавним површинама 
које одржава  поставља  корпе за отпатке  које се могу 
лако празнити, прати и одржавати. 

Корпе из става 1. овог члана постављају се на 
мјестима на којима не ометају саобраћај возила и 
пјешака, а морају бити од одговарајућег материјала и 
прилагођене околини. 
 

Члан 12 
Смеће са јавних површина сакупља се на 

селективан начин у посуде за сепаратно одлагање отпада 
(контејнери), које је дужно да постави ЈП "Чистоћа" по 
програму сепаратног одлагања отпада који одобрава 
надлежни секретаријат општине.  

До коначног регулисања одлагања отпада у 
складу са одредбама става 1. овог члана, смеће са јавних 
површина  може да се смјешта у посуде за смеће 
(контејнери, канте и сл.) који се морају по програму 
празнити. 

Простор око посуда за смеће из става 1. односно 
става 2. овог члана, мора увијек бити очишћен, о чему се 
стара ЈП «Чистоћа». 

Мјесто, тип, величину и број  посуда за смеће на 
одређеној локацији одређује надлежни орган  локалне 
управе, на предлог ЈП «Чистоћа». 

ЈП «Чистоћа»  је дужно да посуде  за смеће 
одржава  у чистом и исправном стању  и да их 
дезинфикује  одговарајућим дезинфекционим средствима, 
у периоду од 01. октобра до 31. марта најмање једанпут у 
три мјесеца, а у осталим мјесецима најмање једном 
мјесечно. 
 

Члан 13 
Јавне површине се морају чистити, полијевати и 

прати, тако да се на њима увијек одржава чистоћа према 
усвојеном програму. 

Улице и тргови  перу се, полијевају и чисте у 
времену од 22.00-05.00 часова. 
 

Члан 14 
У нарочито хитним и оправданим случајевима: 

епидемиолошки разлози, државни празници, одређене 
свечаности и друго, орган локалне самоуправе надлежан 
за комуналне послове, може одобрити или наложити  
чишћење, прање и полијевање  јавних површина мимо 
утврђеног програма и прописаног времена. 
 

II ИЗНОШЕЊЕ ОДВОЗ  И ДЕПОНОВАЊЕ КУЋНОГ 
СМЕЋА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

     
Члан 15 

У кућно смеће у смислу ове одлуке, спадају сви 
отпаци из стамбених и пословних простора, отворених 
простора поред пословних зграда и просторија, дворишта 
и баштенских простора, који су одложени у прописане 
посуде за смеће, осим отпадака који су папир, стакло, 
ПЕТ амбалажа и тврда пластика, који се одлажу у 
посебне посуде за поједине од ових врста отпада, на 
јавним површинама.  

У кућно смеће не спадају: намјештај, апарати за 
домаћинство, отпаци из занатске и пољопривредне 
дјелатности, земља, грађевински отпад, дрво, камен и 
зелени отпад. 
 

Члан 16 
Изношење, одвоз и депоновање смећа са јавних 

површина и кућног смећа, врши ЈП «Чистоћа» и ове 
услуге обавезне су за све кориснике објеката и јавних 
простора. 

Корисници и власници стамбених и пословних 
објеката, не смију спаљивати, уништавати или закопавати 
кућно смеће, нити га смију износити и депоновати ван 
посуда за смеће. 

Самостално уклањање и уништавање отпада 
забрањује се свим произвођачима отпада, а посебно 
уништавање секундарних сировина.  

Строго је забрањено одлагање материја опасних за 
живот и здравље људи и животиња. 

Располагање отпадом који настаје у здравственим и 
медицинским установама, врши се у складу са посебним 
прописима о медицинском отпаду и овај отпад се не смије 
одлагати у посуде за смеће. 

У складу са програмом сепаратног одлагања отпада, 
власници и корисници стамбених простора и привредних 
објеката дужни су да одлажу отпад према упутствима видно 
истакнутим на посудама за отпад или просторима за 
смјештај посуда за отпад. 
 

Члан 17 
Мјесто за привремено одлагање смећа  и осталог 

отпада мора бити изграђено  на начин и по условима  које 
прописују општински  орган надлежан за послове урбанизма. 

Мјесто из става 1. овог члана  мора бити прописно 
обиљежено, са назнаком  времена изношења и одвоза 
смећа. 

Мјеста за депоновање смећа морају бити  
приступачна возилима за одвоз смећа и обиљежена  
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. 

Мјесто за одлагање  картонске  и пластичне 
амбалаже, старог папира, новина и кабастог отпада, морају 
бити посебно одређена  и обиљежена, такође са  назнаком 
времена  одлагања и одвожења. 

Контејнери за сепаратно одлагање отпада морају 
имати видно истакнути натпис који упућује на намјену истог 
(папир, стакло, пластика и сл.) 

Обиљежавање и одржавање мјеста из става 1. и 4. 
овог  члана врши ЈП «Чистоћа». 

 
Члан 18 

Кућно смеће се износи селективно. 
Кућно смеће из станова износи се: 
- у периоду од 01.-ог јуна до 30.септембра, у времену 

од 21,00 до 06,00 часова 
- у осталом периоду  у времену од 19,00 до 6,00 

часова 
Смеће из пословних објеката износи се у оквиру 

времена изношења  кућног смећа. 
Папир и картонска амбалажа се износе: 

понедељком, сриједом и петком,  а пластична и стаклена 
амбалажа: уторком, четвртком и суботом, у времену 
одлагања кућног  смећа. 
 

Члан 19 
ЈП «Чистоћа» је дужно да кућно смеће односи према 

програму изношења кућног смећа. 
Програм изношења  кућног смећа садржи нарочито: 

вријеме и начин изношења смећа, а доноси га предузеће 
истовремено са осталим програмима из надлежности до 
краја текуће године, за наредну годину. 

Правна и физичка лица су обавезна да преко ЈП 
«Чистоћа» одвозе на депонију кабасти отпад. За извршене 
услуге  ЈП «Чистоћа»  наплаћује  посебну накнаду. 

Ако наведена лица не поступе у смислу одредби  
става 3. овог члана, одвожење кабастог отпада по налогу  
комуналног инспектора  извршиће ЈП «Чистоћа»  на терет  
лица  које је одложило отпад, а ако  је исто непознато  на 
терет буџета општине. 

Индустријски отпад ЈП «Чистоћа» дужно је да одвезе 
најкасније у року од три дана од дана пријема захтјева, на 
терет корисника услуга. 
 

Члан 20 
Посуде за смеће набављене од стране власника и 

закупаца стамбених и пословних објеката, које су намијењене 
за одлагање кућног отпада, морају бити, по правилу, 
капацитета најмање 80 литара и не могу бити преко 250 
литара запремине. 

Посуде за смеће за новоизграђене објекте набавља 
инвеститор што се регулише приликом добијања  комуналне 
сагласности  од стране ЈП «Чистоћа». 



Власници посуда за смеће су дужни да одржавају 
и обнављају исте, о чему су обавезни да склопе  
одговарајући уговор  са ЈП «Чистоћа». 
 

Члан 21 
Нови корисници су дужни да о почетку 

коришћења објекта обавијесте ЈП «Чистоћа» ради  
пружања  услуга и обрачунавања накнаде за изношење 
смећа. 
 

Члан 22 
При одвозу кућног смећа и отпадака ЈП 

«Чистоћа» је дужно нарочито да води рачуна да се смеће  
и отпаци не расипају, не подиже прашина, не шири смрад, 
као и да се не прљају  и не оштећују површине одређене 
за сакупљање смећа. 

 
Члан 23 

ЈП "Чистоћа", по позиву корисника услуге, 
обавезно је да из стамбених и пословних објеката и 
површина којима газдују правна и физичка лица, прикупи и 
изнесе отпатке који не спадају у кућно смеће, уз претходно 
уговорену накнаду према важећем цјеновнику услуга. 

 
Члан 24 

Смеће и отпаци са јавних површина, кућно смеће 
и отпаци који не спадају у кућно смеће, одвозе се и 
депонују на посебно уређена мјеста, која се одређују 
просторним  и урбанистичким плановима. 
 

Члан 25 
Локације, земљиште, као и услове за коришћење 

и експлоатацију депоније за: 
- одлагање смећа и чврстог отпада, 
- зеленог отпада,   
- лешеве угинулих животиња, 
- шут и грађевински отпад, 

обезбјеђује надлежни општински орган и даје их на 
коришћење, управљање и одржавање одговарајућим 
предузећима. 

 
Члан 26 

На депонијама смећа морају се постављати 
инсталације за дезинфекцију и прање возила, а свако 
возило послије пражњења  мора се  опрати и 
дезинфиковати. 

До изградње депоније у складу са прописима 
којима је регулисана изградња санитарних депонија, 
дезинфекција и прање возила за одвоз отпада може се 
вршити и у објектима ЈП "Чистоћа". 

 

III  ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ ЧИСТОЋЕ 

 
Члан 27 

Сва возила прије уласка на површине јавног 
саобраћаја морају се очистити од блата и других 
нечистоћа, а посебно возила са стоваришта, градилишта и 
других сличних простора. 
 

Члан 28 
У току извођења грађевинских радова, извођачи 

су дужни и обавезни да испоштују заштитне мјере чистоће 
у складу са одобрењем надлежног органа локалне 
самоуправе и то: 

1. да чисте јавне површине испред и око 
градилишта, све докле допире растурање прашине, 
грађевинског материјала, блата и друге нечистоће; 

2. да квасе растресити материјал за вријеме 
рушења и транспорта, као и приступне путеве, да би се 
спријечило подизање прашине ван градилишта; 

3. да одржавају чистоћу  на решеткама сливника  
у непосредној близини градилишта; 

4. да очисте од блата точкове возила прије 
њиховог изласка са градилишта, односно очисте од блата 
запрљани  колoвоз и друге  површине; 

5. да депоновани грађевински материјал обезбиједе  
од растурања  и разношења на јавне површине; 

6. да јавне површине које оштете  доведу у исправно 
стање, одмах, а нajкасније  у року од три дана; 

7. да обезбиједе  да се земља и други  растресити 
материјал (пијесак, шљунак, негашени креч и сл.) не 
растурају  и да се држе  у сандуцима или оградама; 

Под грађевинским радовима у смислу става 1. овог 
члана, подразумијевају се изградња, реконструкција и 
рушење објеката, рашчишћавање земљишта и уклањања 
материјала. 

Шут, земљу, отпадни и грађевински материјал са 
градилишта и сл. који настаје приликом изградње, 
реконструкције или рушења објеката извођач радова мора 
уклонити и однијети на депонију у року до 24 часа. 

 
Члан 29 

Превоз и истовар разног лаког и растреситог  
материјала, хартије и слично, врши се у амбалажи који 
онемогућава њихово расипање. 

Превоз огријева, грађевинског и другог растреситог 
материјала, фекалија и других течности, врши се возилима 
која су подешена тако да се материјал приликом превоза не 
расипа.  

Истовар и утовар отвореног, грађевинског и другог 
материјала и робе може се обављати на јавним површинама 
само ако за то не постоји друга могућност, с тим да се ове 
површине морају ослободити у року од 12 часова од момента 
истовара и да се одмах по томе очисте и оперу. 
 
 

Члан 30 
Забрањено је: 
1.бацати хартије и друге отпатке ван корпе та отпатке, 

посуде за смеће или на други начин стварати нечистоћу; 
2. без одобрења  надлежног органа  лијепити или 

растурати рекламне листиће, огласе или плакате на свим 
површинама осим простора намијењеног  за те сврхе; 

3. избацивати смеће и отпатке  из путничких, теретних 
возила и аутобуса; 

4. користити јавне површине за смјештај робе, 
амбалаже, старог намјештаја или на те површине бацати или 
на њима  држати смеће, земљу, грађевински  материјал, шут, 
грађу ,зелени  отпад и томе слично; 

5. остављати нерегистрована или хаварисана возила, 
камп приколице, барке, као и тезге и киоске по истеку 
одобрења за рад, на јавним површинама; 

6. прати, поправљати или сервисирати (промјена уља и 
слично) моторна возила и чамце или обављати друге 
занатске радове на јавним  просторима; 

7. прекривати путничка возила или дјелове возила (гуме) 
картонима или другим  папирима, ради заштите од сунца; 

8. тестерисати или цијепати дрва, или други материјал 
на јавним површинама; 

9. заузимати јавне површине постављањем стубова, 
рампи, ограда и слично; 

10. својевољно премјештати посуде за смеће. 
 

Члан 31 
ЈП «Чистоћа» или други субјекти су обавезни да 

приликом транспорта смећа у отвореним посудама, исте 
обезбиједе одговарајућом заштитом, како не би  долазило до 
расипања смећа по улицама. 

 
Члан 32 

Забрањено је смеће  и отпатке истоварати и 
остављати  ван централне депоније. 

Општински орган управе, надлежан за комуналне 
послове, може за потребе насипања, односно нивелисања 
терена, одредити да се земља, шут, камење, цигле и томе 
слично не истоварају на депонију, већ на терен који  се 
насипа односно нивелише. 

Депонија из става 2. овог члана  мора се уредно  и 
чисто одржавати, а након употребе уредити, сходно условима 
које  пропише надлежни орган управе. 



ЈП «Чистоћа» је обавезна да се придржава 
техничких  норматива експлоатације централне депоније и 
да је уредно одржава. 
 
 

IV  НАКНАДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 33 
Цијене услуга одвоза и депоновања смећа 

утврђује ЈП «Чистоћа» уз сагласност Секретаријата за 
привреду Општине у зависности од врста, обима 
квалитета пружене услуге, обима и квалитета уложеног 
рада у обављању услуга, висине материјалних трошкова 
при обављању  услуге и других елемената у односу на 
специфичност услуге, а на основу чега  се образују 
одређене зоне на територији Општине и групе корисника 
услуга.  

Основа за утврђивање накнаде за одвоз кућног 
смећа је м2 стамбеног односно пословног простора, а 
накнада се плаћа мјесечно.  

Правно лице или предузетник који има намјеру да 
обавља пословну и другу дјелатност на територији 
општине, прије прибављања одобрења за обављање 
дјелатности, дужан је да закључи уговор за одвоз смећа 
са ЈП "Чистоћа". 

Орган надлежан за издавање одобрења за 
обављање дјелатности правном лицу или предузетнику, 
као и закупцима привремених објеката неће издати 
одобрење без достављеног уговора из претходног става.     
 
 

V  НАДЗОР 
 

Члан 34 
Надзор  над спровођењем  одредаба ове одлуке 

врши орган локалне управе надлежан за стамбено-
комуналне и инспекцијске послове. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба 
ове одлуке, врши општинска Комунална инспекција 
Општине Херцег-Нови. 

 
VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 35 

Новчаном казном у износу од десетоструког до 
двјестоструког износа минималне зараде у Републици, казниће 
се за прекршај правно лице ако: 

1. не одржава чистоћу на јавним површимана (члан 5); 
2. не донесе програм чишћења јавних површина у 

одређеном року (члан 7); 
3. не упозна на пригодан начин кориснике са 

програмом одржавања чистоће (чл. 8); 
4. не постави и не одржава корпе за отпатке (члан 

11); 
5. не одржава посуде за смећа на јавним површинама и 

простор око истих (чл.12); 
6. не придржава се одредби члана 13. Одлуке; 
7. не износи кућно смеће према програму изношења 

(члан 18); 
8. поступа супротно  одредбама члана 22.; 
9. на захтјев корисника  не износи из зграде и 

отпатке који не спадају у кућно смеће  (члан 23); 
10. не одржава депонију (члан 26); 
11. не обезбиједи отворене посуде за смеће приликом  

транспорта смећа; 

12. поступи супротно  одредбама члана  32.ст.1.3. и 4. 
одлуке; 

Новчаном казном у износу од једноструког до 
десетоструког  износа минималне  зараде у Републици  казниће се 
одговорно лице  у правном лицу  због прекршаја из става 1.овог 
члана. 
 

 
Члан 36 

Новчаном казном у износу од десетоструког до 
двјестоструког износа минималне зараде у Републици  катниће се 
за прекршај  правно лице ако: 

1. не одржава чистоћу површине којима управља (члан 9); 
2. поступи супротно одредбама из члана 10.; 
3. поступа супротно  забранама из члана 16.; 

 4. поступа супротно одредбама члана 18.; 
 5. не одржава и обнавља посуде за смеће (члан 20.); 
 6. не обавијесте ЈП «Чистоћа» о почетку коришћења 
објекта (члан 21); 
 7. не очисти возило од блата и других нечистоћа (члан 
27); 
 8. поступа супротно одредбама члана 28.; 
 9. поступа супротно одредбама  члана 29.; 
 10. поступа супротно забранама из члана 30. 

Новчаном казном у износу  од једноструког до 
десетоструког износа минималне зараде у Републици, казниће се 
одговорно лице у правном лицу, због прекршаја из става  1. овог 
члана. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном  у износу од десетоструког  до 
двјестоструког износа минималне зараде у Републици. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном у износу од једноструког  до десетоструког  
износа минималне зараде у Републици. 

За прекршај из става 1. тачка 10. овог члана казниће се 
на лицу мјеста физичко лице новчаном казном у износу од 
троструког износа минималне зараде у Републици. 

 
NAPOMENA: Odredbe čl. 35. i 36. prestale da važe 

saglasno odredbama čl. 4. Zakona o prekršajima (Sl. list CG 
br. 1/2011 
 

X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о одржавању чистоће (»Сл. лист РЦГ-општински 
прописи», број 12/2002) и Одлука о преношењу права и 
обавеза Општине Херцег Нови на Јавно предузеће 
,,Црногорско приморје,, у дијелу рјешавања комуналног 
отпада и третмана отпадних вода (Сл. лист РЦГ -општински 
прописи бр. 7/97), 
 

Члан 38 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу Републике Црне Горе-
општински прописи» 
 
 

Број:01-3/22-06 
Херцег Нови, 28. априла 2006. године 

 
Скупштина  Општине Херцег-Нови 

Предсједник Скупштине, 
др Данило  Д. Вујадиновић, с.р. 

 


