SLU@BENI LIST
OP[TINA

SREMA

IN\IJA, IRIG, PE]INCI, RUMA, STARA PAZOVA I [ID
ISSN 1451-8740
GODINA XLVI
BROJ 7

Petak, 11. mart 2016. godine
Sremska Mitrovica

Godi{wa pretplata 10.120,00 dinara
Cena ovog broja 10,00 dinara

OP[TINA RUMA
48
U skladu sa odredbama Zakona o
lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“,
br. 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon) i ~lana 59.
stav 1. ta~ka 10. Statuta op{tine Ruma
(„Slu`beni list op{tina Srema“, br. 6/09,
38/12 i 28/14), a u vezi odredbi Zakona o
slobodnim zonama („Slu`beni glasnik RS“,
broj 62/2006), Op{tinsko ve}e op{tine Ruma, u
granicama svojih ovla{}ewa na sednici
odr`anoj 11. marta 2016. godine, donelo je
ODLUKU
I. Ovom Odlukom daje se saglasnost da katastarske parcele broj:
- 12159/12 povr{ine 8ha 82a 63m2,
- 12159/6 povr{ine 8ha 68a 78m2,
- 12159/7 povr{ine 4ha 67a 90m2,
- 12159/24 povr{ine 4ha 66a 20m2,
- 12161/6 povr{ine 4ha 63a 78m2,
- 12161/8 povr{ine 4ha 66a 13m2,
- 12159/23 povr{ine 4a 00m2,
- 12159/4 povr{ine 2a 00m2,
sve k.o. Ruma ukupne povr{ine 36ha 21a 42m2 (u
daqem tekstu: Zemqi{te) u|u u re`im
Slobodne zone [abac, na na~in kako je to
predvi|eno odredbama Zakona o slobodnim
zonama („Slu`beni glasnik RS“, br. 62/2006).

II.
Ovom Odlukom daje se saglasnost
Privrednom dru{tvu za upravqawe slobodnom
zonom „Slobodna Zona [abac“ d.o.o. [abac, sa
sedi{tem u ul. Beogradski put bb, [abac,
Srbija, da se zemqi{te mo`e koristiti za
obavqawe delatnosti u re`imu slobodne zone.
III. Predhodno navedene saglasnosti se daju za
potrebe pro{irewa podru~ja Slobodne zone
[abac na podru~je op{tine Ruma.
IV. Ovla{}uju se organi uprave op{tine Ruma
da preduzmu neophodne radwe kako bi se
zemqi{te podvelo pod re`im slobodne zone.

V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu
op{tina Srema“.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-28-8/2016-II
11. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i}
za zamenika predsednika
Marija Stoj~evi}, s.r.
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На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС,
24/11-одлука УС, 121/12, 42/13 - одлука УС,
98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 22.
Одлуке о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (“Службени лист
општина Срема”, број 7/2015) и члана 59.
Статута oпштине Рума (“Службени лист
општина Срема”, бр. 6/090, 38/12 и 28/14),
Општинско веће oпштине Рума, на седници
одржаној 11. мapтa 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА
КИОСКА ЗА ГРАД РУМУ И ОСТАЛА
НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ РУМА
(за насеље Кленак)
Члан 1.
Овим Решењем врши се допуна Плана
размештаја киоска за град Руму и остала насељена места Општине Рума (за насеље Кленак)
број: 06-12/9-II од 23.11. 1990. године, тако што
се формира нова локација за постављање
монтажног објекта - киоска у улици Железничка
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(катастарска парцела број 2172 к.о. Кленак) у
Кленку.
Члан 2.
Саставни део овог Решења је допуна
Плана размештаја киоска за град Руму и остала
насељена места Општине Рума (за насеље
Кленак) израђена од Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума број: 78/2016 од 29. фебруара 2016. године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-28-11/2016-II
11. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i}
za zamenika predsednika
Marija Stoj~evi}, s.r.

Petak, 11. mart 2016.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(“Службени гласник РС”, бр. 10/2013 и
142/2014), као и члану 46. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007 од 29.12.2007. године), члана 59. Статута oпштине Рума (“Службени лист општина
Срема”, бр. 6/2009, 38/2012 и 28/2014),
Општинско веће oпштине Рума, на седници
одржаној 11. мapтa 2016. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Рума за 2016.
годину.
II
Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Рума за 2016. годину, постаје
саставни део овог Закључка.
III
у
Овај
Закључак
објавиће
се
“Службеном листу општина Срема”.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-28-15/2016-II
11. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i}
za zamenika predsednika
Marija Stoj~evi}, s.r.
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На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 129/07, 83/14), члана 33.
тачка 7. и члана 79. став 1. Статута општине
Стара Пазова (“Службени лист општина Срема”, бр. 26/08, 5/13), Скупштина општине Стара
Пазова, на седници одржаној 9. марта 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
СТАРА ПАЗОВА
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине Стара Пазова (“Службени лист општина

Срема”, бр. 34/12, 22/14, 15/15, 26/15) у члану
10. алинеја 12. се брише.
Члан 2.
У члану 11. став 2. после речи:
''туризма'' ставља се зарез и додаје се реч:
''саобраћаја''.
После става 2. додаје се нови став 3.
који гласи:
''Одељење врши послове инспекцијског
надзора у области друмског саобраћајa, заштите
општинских путева и улица и туризма, врши
управно правне послове у вези инспекцијског
надзора у овим областима и спроводи поступак
извршења по извршним одлукама донетим у
првостепеном поступку из ових области.''
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Досадашњи ставови 3-9 постају ставови
4-10.
Члан 3.
У члану 15. став 1. речи: ''у области
урбанизма, грађења и саобраћаја.'' замењују се
речима: ''у области урбанизма и грађења.'', речи:
''издаје локацијске дозволе'' замењују се речима:
''издаје локацијске услове'', речи: ''решења за
изградњу унутрашњих инсталација'' замењују се
речима: ''решења за уградњу унутрашњих инсталација'', речи: ''решења за легализацију објеката''
замењују се речима: ''решења за озакоњење
објеката'', а речи: ''организује технички преглед
објеката'' се бришу.
После става 1. додаје се нов став 2. који
гласи:
''Одељење спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање
грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање
употребне дозволе, за прибављање услова за
пројектовање, односно прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци
јавних овлашћења, у складу са законом.''
У досадашњем ставу 2. који постаје став
3. после речи: ''објеката'' ставља се тачка, а речи:
''и у области друмског саобраћаја.'' се бришу.
У досадашњем ставу 3. који постаје став
4. речи: ''и друмског саобраћаја'' се бришу.
Досадашњи ставови 4-6 постају ставови
5-7.
Члан 4.
У члану 18. после става 3. додаје се нов
став 4. који гласи:
''Одељење врши послове инспекцијског
надзора у области спорта, врши управно правне
послове у вези инспекцијског надзора у овој
области и спроводи поступак извршења по
извршним одлукама донетим у првостепеном
поступку из ових области.''
Досадашњи ставови 4-7 постају ставови
5-8.
Члан 5.
Члан 21а. се брише.
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ској управи са овом Одлуком у року од 30 дана
од дана њеног ступања на снагу.
Члан 8.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-9/2016-I
9. marta 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Radoje Blagojevi}, s.r.
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На основу члана 92. ст. 2. и 4. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 68/15-други закон и 103/15),
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, брoj 129/07) и члана
33. тачка 7. Статута општине Стара Пазова
(“Службени лист општина Срема”, бр. 26/08 и
5/13), Скупштина општине Стара Пазова, на
седници одржаној 9. марта 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ЕКСТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА
ПАЗОВА ЗА 2015. ГОДИНУ

После става 2. додаје се став 3. који

Члан 1.
За обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Стара Пазова за
2015. годину, уз сагласност Државне ревизорске
институције, ангажоваће се лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Ангажовање лица из чл. 1. ове Одлуке
извршиће се закључивањем Уговора у поступку
набавке услугe екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Стара Пазова, сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама.

''Послове интерне ревизије обавља
интерни ревизор, који о свом раду директно
извештава Председника општине.''
Члан 7.
Начелник Општинске управе је дужан
да усклади Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општин-

Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Стара Пазова да, по добијеној сагласности Државне
ревизорске институције о ангажовању лица из
члана 1. ове Одлуке, у складу са Законом о
јавним набавкама, покрене поступак набавке
услугe екстерне ревизије завршног рачуна

Члан 6.
У члану 25. став 1. речи: ''и ревизију'' се
бришу.
гласи:
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буџета и закључи Уговор са најповољнијим
понуђачем након спроведеног поступка набавке.

општине Стара
Министарства.

Члан 4.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-8/2016-I
9. marta 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Radoje Blagojevi}, s.r.

Члан 4.
Предмет комасационе масе је пољопривредно земљиште у комасационом подручју, као
и уређаји на тим земљиштима (у даљем тексту:
комасациона маса).
Члан 5.
Поступак комасације спроводиће Комисија за комасацију (у даљем тексту: Комисија),
образована Решењем Скупштине општине.
Поделу земљишта учесницима комасације, вршиће Комисија.
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На основу члана 32. став 1. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15), члана 32.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и
члана 33. тачка 7. Статута општине Стара
Пазова (“Службени лист oпштина Срема”, бр.
26/08 и 5/13), Скупштина општине Стара
Пазова, на седници одржаној 9. марта 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРА
ПАЗОВА
Члан 1.
Приступа се уређењу пољопривредног
земљишта на територији општине Стара Пазова
путем комасације, у границама катастарске
општине Војка.
Члан 2.
Уређењем пољопривредног земљишта
премером у поступку комасације обезбеђује се
заштита, коришћење и унапређење пољопривредног земљишта, као природног богатства и
добра од општег интереса.
Разлози комасације су:
- велика уситњеност и неправилан облик катастарских парцела пољопривредног земљишта
које се не може рационално користити,
- изградња система за одводњавање или
наводњавање,
- изградња мреже пољских путева.
Члан 3.
Комасација ће се вршити на основу
програма комасације који ће донети Скупштина

Пазова,

уз

сагласност

Члан 6.
Поступак комасације земљишта обухвата три фазе, које трају три године, почев од дана
доношења одлуке о уређењу пољопривредног
земљишта комасацијом.
Члан 7.
Начин финансирања трошкова комасације одредиће се посебном Одлуком.
Члан 8.
Поступак комасације Комисија ће спровести у складу са Законом о пољопривредном
земљишту, начелима комасације и Програмом
комасације.
Члан 9.
Ова oдлука ступа на снагу oсмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општина
Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-10/2016-I
9. marta 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Radoje Blagojevi}, s.r.

54
Na osnovu ~lana 47. Zakona o javno –
privatnom
partnerstvu
i
koncesijama
(„Slu`beni glasnik RS“, br. 88/11 i 15/16),
~lana 32. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 129/07
i 83/14) i ~lana 33. ta~ka 7. Statuta op{tine
Stara Pazova („Slu`beni list op{tina
Srema“, br. 26/08 i 5/13), na predlog
Predsednika op{tine Stara Pazova, broj 40448/2015-II od 4. marta 2016. godine, Skup{tina
op{tine Stara Pazova, na sednici odr`anoj 9.
marta 2016. godine, donela je

Petak, 11. mart 2016.
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RE[EWE
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA NACRT
ODLUKE O DODELI JAVNOG UGOVORA I
KONA^AN NACRT JAVNOG UGOVORA O
JAVNOM PRIVATNOM PARTNERSTVU
ZA REALIZACIJU PROJEKTA
FINANSIRAWA, IZGRADWE I
ODR@AVAWA LOKALNE PUTNE
INFRASTRUKTURE U OP[TINI STARA
PAZOVA SA JAVNIM PLA]AWEM

I
Daje se saglasnost na nacrt Odluke o
dodeli Javnog ugovora o javnom privatnom
partnerstvu za realizaciju projekta finansirawa, izgradwe i odr`avawa lokalne putne
infrastrukture u op{tini Stara Pazova sa
javnim pla}awem, grupi ponu|a~a „Baumeister“
doo Beograd, ul. Maksima Gorkog br. 117,
mati~ni broj 20891840, PIB 107893297 sa A.D.
„Sremput“ Ruma, Trg oslobo|ewa br. 12,
mati~ni broj 08040664, PIB 101339701 i
„Vojvodinaput“ a.d. Novi Sad, ul. Jovana
\or|evi}a br. 2, mati~ni broj 08040591, PIB
100476875.
II
Daje se saglasnost na kona~an nacrt
Javnog ugovora o javnom privatnom partnerstvu za realizaciju projekta finansirawa,
izgradwe i odr`avawa lokalne putne infrastrukture u op{tini Stara Pazova sa javnim
pla}awem.
III
Ovla{}uje se Predsednik op{tine
Stara Pazova da potpi{e Javni ugovor iz
ta~ke II. ovog re{ewa.
IV
Ovo re{ewe stupa na snagu danom
dono{ewa, a objavi}e se u „Slu`benom listu
op{tina Srema“.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 344-13/2016-I
9. marta 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Radoje Blagojevi}, s.r.
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На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима (“Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 33.
тачка 29. Статута oпштине Стара Пазова
(“Службени лист општина Срема”, бр. 26/08 и
5/13), Скупштина општине Стара Пазова, на
седници одржаној 9. марта 2016. године, у 12,05
часова, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА
I
У Решењу Скупштине општине Стара
Пазова о именовању Општинске изборне комисије општине Стара Пазова број 020-10/2016-I
oд 29. фебруара 2016. године, у тачки I врши се
измена у саставу Комисије тако што се уместо
Николе Милаша, дипломираног правника из
Нове Пазове, ул. Цвије Кукоља бр. 80, заменика
члана, (Српска напредна странка), именованог
на предлог Одборничке групе „Покренимо
Србију-Томислав Николић“ (Српска напредна
странка, Нова Србија, Српска демократска
странка, Покрет социјалиста - Стара Пазова),
који је поднео оставку на функцију заменика
члана, именује Јелена Бајић, дипломирани
инжењер пољопривреде из Старих Бановаца, ул.
Браће Трнинић бр. 30, за заменика члана,
(Српска напредна странка), на предлог Одборничке групе „Покренимо Србију-Томислав
Николић“ (Српска напредна странка, Нова
Србија, Српска демократска странка, Покрет
социјалиста - Стара Пазова).
II
Ово Решење ће се објавити у “Службеном листу општина Срема”.
Образложење
Чланом 13. и 14. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10Одлука УС и 54/11) прописано је да изборна
комисија ради у сталном саставу, да ниједна
политичка странка или страначка коалиција не
може имати више од половине чланова у
сталном саставу органа за спровођење избора,
да у решењу о именовању председника и
чланова органа за спровођење избора, поред
личног имена председника, односно члана, мора
бити наведена његова политичка припадност
или назив странке, односно страначке коалиције
на чији предлог је именован, да изборну
комисију у сталном саставу чине председник и
најмање шест чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне
самоуправе, сразмерно броју одборника, да председник, чланови изборне комисије у сталном
саставу и њен секретар имају заменике, да се за
председника, заменика председника, секретара и
заменика секретара именује лице које је
дипломирани правник, те да је против решења
скупштине јединице локалне самоуправе о
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именовању председника и чланова изборне
комисије у сталном саставу допуштена жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења
решења.
Скупштина општине Стара Пазова на
седници одржаној 29. фебруара 2016. године, на
основу члана 14. став 1. Закона о локалним
изборима (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 34/10Одлука УС и 54/11) донела је Решење о
именовању Општинске изборне комисије
општине Стара Пазова број 020-10/2016-I, којим
су именовани председник, заменик председника,
чланови, заменици чланова, секретар и заменик
секретара Општинске изборне комисије.
Наведеним Решењем, између осталих,
именован је Никола Милаш дипломирани правник из Нове Пазове, ул. Цвије Кукоља бр. 80, за
заменика члана, (Српска напредна странка), на
предлог Одборничке групе „Покренимо СрбијуТомислав Николић“ (Српска напредна странка,
Нова Србија, Српска демократска странка,
Покрет социјалиста - Стара Пазова).
Никола Милаш је дана 01. марта 2016.
године поднео неопозиву оставку на функцију
заменика члана Општинске изборне комисије
општине Стара Пазова.
Председник Скупштине општине је по
пријему исте, упутио допис Одборничкој групи
''Покренимо Србију - Томислав Николић''
(Српска напредна странка, Нова Србија, Српска
демократска странка, Покрет социјалиста -
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Стара Пазова) као овлашћеном предлагачу,
којим је уз обавештење о поднетој оставци, од
Одборничке групе затражио да предложи новог
заменика члана Комисије уместо Николе
Милаша.
Одборничка група ''Покренимо Србију Томислав Николић'' (Српска напредна странка,
Нова Србија, Српска демократска странка, Покрет социјалиста - Стара Пазова) је дана 04.
марта 2016. године доставила предлог за именовање, и за заменика члана Општинске изборне
комисије општине Стара Пазова предложила
Јелену Бајић дипломираног инжењера пољопривреде из Старих Бановаца, ул. Браће Трнинић
бр. 30, (Српска напредна странка).
Предложено лице испуњава услове
прописане Законом о локалним изборима за
именовање у изборну комисију.
На основу напред наведеног, Скупштина општине је донела Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења Решења.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 020-13/2016-I
9. marta 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Radoje Blagojevi}, s.r.

Petak, 11. mart 2016.

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

Broj 7 Strana 187

SADR@AJ
Broj
akta Naziv akta

48

49

50

Broj
Strana akta

OP[TINA RUMA
Op{tinsko ve}e
Odluka o davawu saglasnosti da katastar51
ske parcele u katastarskoj op{tini Ruma
u|u u re`im Slobodne zone [abac
181
Re{ewe o dopuni Plana razme{taja kioska
52
za grad Rumu i ostala naseqena mesta
op{tine Ruma (za naseqe Klenak)
181
Zakqu~ak o usvajawu Programa mera
53
podr{ke za sprovo|ewe poqoprivredne
politike i politike ruralnog razvoja
op{tine Ruma za 2016. godinu
182 54

55

Naziv akta

Strana

OP[TINA STARA PAZOVA
Skup{tina op{tine
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o
Op{tinskoj upravi op{tine Stara
Pazova
Odluka o anga`ovawu revizora za eksternu reviziju zavr{nog ra~una buxeta
op{tine Stara Pazova za 2015. godinu
Odluka o ure|ewu poqoprivrednog
zemqi{ta komasacijom na teritoriji
op{tine Stara Pazova
Re{ewe o davawu saglasnosti na nacrt
Odluke o dodeli Javnog ugovora i
kona~an nacrt Javnog ugovora o javnom
privatnom partnerstvu za realizaciju
projekta finansirawa, izgradwe i
odr`avawa lokalne putne
infrastrukture u op{tini Stara
Pazova sa javnim pla}awem
Re{ewe o izmeni Re{ewa o imenovawu
Op{tinske izborne komisije op{tine
Stara Pazova

182

183

184

184

185

Broj 7 Strana 188

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

Petak, 11. mart 2016.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
34(497.113) (094.5)
SLU@BENI list op{tina Srema / glavni i odgovorni
urednik Dragica Radosavqevi}. - God. 1, br. 1 (1971) . - Sremska Mitrovica : Sremske novine, 1971-. - 30 cm
Po potrebi.
ISSN 1451-8740
COBISS.SR-ID 19814402

Иzdava~: Novinsko - izdava~ko privredno dru{tvo "Sremske novine"
d.o.o. Sremska Mitrovica, Trg vojvo|anskih brigada br. 14/II. Direktor: Dragan \or|evi}.
Glavni i odgovorni urednik: Dragica Radosavqevi}. Telefon: 022/610-144. Faks: 022/610-144.
Mati~ni broj: 08013969. PIB: 100795364. Teku}i ra~un: 355-1000163-43.
[tampa "Grafo" d.o.o. Ruma, Ulica Vladimira Nazora 61i. Telefon/faks: 022/471-750.

