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На основу члана 14. Пословника Скупштине општине Опово ( „Општински службени гласник 
општине Опово“, бр. 4/20), Скупштина општине Опово на конститутивној седници одржаној дана 
21.08.2020. године донела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО О СПРОВЕДЕНИМ  ИЗБОРИМА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО ОДРЖАНИМ 21.06.2020 ГОДИНЕ 
 

1. Прихвата се Извештај Изборне комисије општине Опово о укупним резултатаима избора  
спроведеним за одборнике Скупштине општине Опово одржаним 21.06.2020. године бр. 013-
3/20-48 од 02.07.2020. године.  

 
2 Овај Закључак објавити у Општинском службеном гласнику општине Опово. 

 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
Број : 06- 31/20 
У Опову , дана  21.08.2020. год 

 
 
 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
  Милорад Јешин 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 10. и члана 56. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, 12/20, 68/20 ) Изборна 

комисија општине Опово на седници одржаној дана 22.06.2020. године утврдила је коначне 

резултате избора  за избор одборника у Скупштини општине Опово, распоредила и доделила 

мандате и подноси Скупштини општине 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

Члан 1. 

 

 Укупни резултати избора  за избор одборника у Скупштини општине Опово са избора 

одржаних дана 21.06.2020. године су следећи: 

 

 

− Према изводима из бирачких спискова укупно је уписано -  8. 117 бирача; 

− Према изводима из бирачких спискова на изборима  је гласало укупно  -  4. 850 бирача 

− За изборе је примљено укупно гласачких листића - 8.115; 

− Остало је неупотребљених гласачких листића – 3. 264; 

− Број гласачких листића који су нађени у гласачким кутијама износио је 4.847; 

− Број неважећих гласачкх листића - 253 

− Број важећих гласачких листића – 4. 594; 
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Поједине изборне листе добиле су следећи број гласова и мандата: 

 

Ред. 
бр. 

Назив изборне листе 

Број гласова 
које је 
добила 
изборна 

листа 

Број 
мандата 

које је 
добила 
изборна 

листа 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-  ЗА НАШУ ДЕЦУ. 3514 19 

2. 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Руска странка (ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

          891 5 

3. 

Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Демократска партија 

на Македонците (ДПМ) – Др Ненад Крстески 

 

189 1 

  

Члан 2. 

 

  На основу коначних резултата избора, броја мандата које су освојиле појединачне 

Изборне листе,  Изборна комисија општине Опово доделила је мандате кандидатима за 

одборнике Скупштине општне Опово  почев од првог кандидата на  изборним листама које су 

освојиле мандате:  

 

1. Зоран Тасић, 1974, доктор економских наука, Опово; ул.Бориса Кидрича бр.59, кандидат 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

2. Милош Марков, 1984, диплпмирани економиста, Опово, ул.Бориса Кидрича бр.83 , кандидат 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

3. Предраг Гинцуљ, 1983, специјалиста - струковни економиста, Сефкерин, ул.ЈНА бр.29, кандидат 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

4. Магдалена Арнолд Ђерић, 1988, дипломирани психолог, Опово, ул. Шумска бр.7б, кандидат 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

5. Мирјана Гајић, 1993, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, Сакуле, ул. 
Партизанска бр.23, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

6. Милован Кнежевић, 1957, ПТТ радник - поштар, Баранда, ул. Жарка Зрењанина бр.15, кандидат 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

7. Жика Несторовић, 1952, пензионер, Опово, ул. 2 октобра бр. 23, кандидат Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

8. Милорад Јешин, 1948, пензионер, Сакуле, ул. Иве Лоле Рибара бр.68, кандидат Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
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9. Кристина Крунић, 1991, струковни санитарно еколошки инжењер, Сефкерин, ул. Жарка 
Зрењанина бр.169, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

10. Анка Симин Дамјанов, 1980, апсолвент - Виша пословна школа порез и царине, Сефкерин, ул. 
Партизанска бр. 42, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

11. Драган Угринов, 1971, дипломирани економиста - мастер менаџер у здравству, Опово, ул. 
Светозара Марковића бр.30, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

12. Александар Веселинов, 1976, трговински техничар, Баранда, ул. Саве Ковачевића бр. 9, 
кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

13. Драгана Аврамовић, 1984, матрурант гимназије, Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 90, кандидат 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

14. Нада Стојановић, 1982, Медицинска сестра -васпитач, Опово, Шумска бр. 25а, кандидат Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

15. Милена Стајић, 1984, дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију - мастер 
менаџер, Сефкерин, ул. Милана Ујевића бр. 3, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

16. Александар Мирков, 1973, ветеринарски техничар, Сакуле, Пролетерска бр. бб, кандидат 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

17. Саша Јовичин, 1971, бравар, Сефкерин, ул. Народног фронта бр. 24, кандидат Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

18. Небојша Ковачевић, 1968, економиста, Опово, ул. Иве Лоле Рибара бр. 62а, кандидат Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

19. Маја Цукић, 1988, Специјалиста – струковни економиста из области економских наука, Баранда, 
ул. Гробљанска бр.12, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

20. Ненад Јосић, 1980, техничар друмског саобраћаја, Опово, ул. Иве Лоле Рибара бр.122, кандидат 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска 
странка (ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

21. Никола Јерков, 1966,  машинбравар, Сефкерин, ул. ЈНА бр.96, кандидат Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска странка (ЈРС) – Жанна 
Кнежевић“ 

22. Жанна Кнежевић, 1970, дипломирани инжењер хемијске технологије, Опово, ул. Светозара 
Марковића бр.10а, кандидат Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Руска странка (ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

23. Богољуб Вујановић, 1975, шумарски техничар, Опово, ул. Иве Лоле Рибара бр.142, кандидат 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска 
странка (ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

24. Љиљана Поповић, 1959, угоститељ, Сефкерин, ул. Ослобођења бр.18, кандидат Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска странка (ЈРС) – Жанна 
Кнежевић“ 

25. Златоја Момчилов, 1951, пензионер, Опово, ул. Станка Томића бр. 46, кандидат Изборне листе 
Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Демократска партија на Македонците (ДПМ) – Др 
Ненад Крстески 

 

и издала Уверења  о избору. 

 

Члан 3. 
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 Након усвајања од стране Скупштине општине Опово, Извештај објавити  у “Општинском 

службеном гласнику општине Опово.” 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

БР: 013-3/20-48 

ДАНА: 02.07.2020. године 

ОПОВО       

      

        

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                Анкица Јожика,  дипл.правник 
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 Скупштина општине Опово, на основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 
68/2020) и члана 11. Пословника Скупштине општине Опово, („ Општински службени гласник 
општине Опово", број 4/20), на конститутивној седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 

 

 

 I Образује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима 
Скупштине општине Опово у саставу: 

 

1. МАГДАЛЕНА АРНОЛД -ЂЕРИЋ,  представник Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -ЗА НАШУ 
ДЕЦУ . 

2.  ПОПОВИЋ ЉИЉАНА, представник Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Руска странка (ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

3.  ЗЛАТОЈА МОМЧИЛОВ представник Изборне листе Демократска партија Македонаца (ДПМ) 
– Демократска партија на Македонците (ДПМ) – Др Ненад Крстески.  

 

 II  Ово решење  објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово.“ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број:02-17/20 

У Опову, 21.08.2020. године 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                                                                           Милорад Јешин 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020) и члану 11 и 15.  Пословника Скупштине општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово ", бр. 4/20), којима је утврђено да о потврђивању 
мандата одборника скупштина одлучује на основу Извештаја Верификационог одбора јавним 
гласањем, да у гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени и 
који имају уверења Општинске изборне комисије да су изабрани, као и да Скупштина општине 
већином гласова присутних одборника образује Верификациони одбор, од три члана који чине по 
један одборник из политичких странака, коалиција политичких странака,  или групе грађана, које су 
добиле највећи број одборничких места у Скупштини општине Опово, и да Верификационим 
одбором председава најстарији члан.  

 На основу предлога достављених на седници Скупштине, донето је решење као у диспозитиву.  

 

229 

 

 

На основу члана 56. став 2 и став 5. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС”, 

бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, 12/20, 68/20 ) и члана 40. Статута 

општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19), члана 10. Пословника 

Скупштине општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 4/20) Скупштина 

општине Опово на конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА  ОДБОРНИИЦИМА СКУШШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

Члан 1. 

 

 ПОТВРЂУЈУ СЕ  мандати  одборницима Скупштине општине Опово, изабраним на изборима 

одржаним 21.06.2020. године, и то: 

1. Зоран Тасић, 1974, доктор економских наука, Опово; ул.Бориса Кидрича бр.59, кандидат 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

2. Милош Марков, 1984, диплпмирани економиста, Опово, ул.Бориса Кидрича бр.83 , 

кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
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3. Предраг Гинцуљ, 1983, специјалиста - струковни економиста, Сефкерин, ул.ЈНА бр.29, 

кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

4. Магдалена Арнолд Ђерић, 1988, дипломирани психолог, Опово, ул. Шумска бр.7б, кандидат 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

5. Мирјана Гајић, 1993, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, Сакуле, ул. 

Партизанска бр.23, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

6. Милован Кнежевић, 1957, ПТТ радник - поштар, Баранда, ул. Жарка Зрењанина бр.15, 

кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

7. Жика Несторовић, 1952, пензионер, Опово, ул. 2 октобра бр. 23, кандидат Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

8. Милорад Јешин, 1948, пензионер, Сакуле, ул. Иве Лоле Рибара бр.68, кандидат Изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

9. Кристина Крунић, 1991, струковни санитарно еколошки инжењер, Сефкерин, ул. Жарка 

Зрењанина бр.169, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

10. Анка Симин Дамјанов, 1980, апсолвент - Виша пословна школа порез и царине, Сефкерин, 

ул. Партизанска бр. 42, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

11. Драган Угринов, 1971, дипломирани економиста - мастер менаџер у здравству, Опово, ул. 

Светозара Марковића бр.30, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

12. Александар Веселинов, 1976, трговински техничар, Баранда, ул. Саве Ковачевића бр. 9, 

кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

13. Драгана Аврамовић, 1984, матрурант гимназије, Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 90, кандидат 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

14. Нада Стојановић, 1982, Медицинска сестра -васпитач, Опово, Шумска бр. 25а, кандидат 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

15. Милена Стајић, 1984, дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију - мастер 

менаџер, Сефкерин, ул. Милана Ујевића бр. 3, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ. 

16. Александар Мирков, 1973, ветеринарски техничар, Сакуле, Пролетерска бр. бб, кандидат 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

17. Саша Јовичин, 1971, бравар, Сефкерин, ул. Народног фронта бр. 24, кандидат Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

18. Небојша Ковачевић, 1968, економиста, Опово, ул. Иве Лоле Рибара бр. 62а, кандидат 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

19. Маја Цукић, 1988, Специјалиста – струковни економиста из области економских наука, 

Баранда, ул. Гробљанска бр.12, кандидат Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
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20. Ненад Јосић, 1980, техничар друмског саобраћаја, Опово, ул. Иве Лоле Рибара бр.122, 

кандидат Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска 

странка (ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

21. Никола Јерков, 1966,  машинбравар, Сефкерин, ул. ЈНА бр.96, кандидат Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска странка (ЈРС) – Жанна 

Кнежевић“ 

22. Жанна Кнежевић, 1970, дипломирани инжењер хемијске технологије, Опово, ул. Светозара 

Марковића бр.10а, кандидат Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Руска странка (ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

23. Богољуб Вујановић, 1975, шумарски техничар, Опово, ул. Иве Лоле Рибара бр.142, кандидат 

Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска странка 

(ЈРС) – Жанна Кнежевић“ 

24. Љиљана Поповић, 1959, угоститељ, Сефкерин, ул. Ослобођења бр.18, кандидат Изборне 

листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска странка (ЈРС) – 

Жанна Кнежевић“ 

25. Златоја Момчилов, 1951, пензионер, Опово, ул. Станка Томића бр. 46, кандидат Изборне 

листе Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Демократска партија на Македонците (ДПМ) – Др 

Ненад Крстески 

 

Члан 2. 

   Maндат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје  4 (четири)  године. 

   Даном потврђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандатодборника из 

претходног сазива Скупштине општине Опово. 

 

Члан 3.   

Против ове  одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења одлуке Скупштине општине Опово. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Општинском службеном гласнику 

општине Опово“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО                                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Број: 011-16/20                                                                                                                        Милорад Јешин 

У Опову, 21.08.2020. године 
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230 

Скупштина општине општине Опово  на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 

40. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 2/19) и члана 10. 

став 4.Пословника  Скупштине  општинне Опово („Општински службени гласник општине Опово“ 

бр 2/20), на конститутивној седници одржаној 21.08.2020. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

 

 

1. Драгану Угринов , дипломираном економисти, мастер менаџеру у здравству  из Опова 

ул. Светозара Марковића 30 , дана 21.08.2020. године, престаје мандат  председника  

Скупштине  претходног сазива Скупштине општине Опово, због потврђивања мандата  

новоизабраним одборницима Скупштине општине Опово,  односно престанка мандата 

Скупштине која га је изабрала.  

 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавитиће се  у „Општинском 
службеном гласноку општине Опово “. 
 

 

 

 

Скупштина општине Опово 

Број: 02- 18 /20 

У Опову, 21.08.2020. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

               Милорад Јешин 
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231 

Скупштина општине општине Опово  на основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 58. Статута општине 

Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 2/19) и члана 20. Пословника  Скупштине  општинне 

Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 4/20), на конститутивној седници одржаној 

21.08.2020. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

1. ТАСИЋ ЗОРАН, доктор економских наука из Опова, изабран је за председника Скупштине општине Опово 

дана  21.08.2020. године , на период од четири године.  

 

2. Председник скупштине је на сталном раду и остварује право на плату у складу са актом којим се уређују 

плате функционера органа општине Опово. 

 

3. Мандат  председника  Скупштине тече почев од дана избора. 

 

4. Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 

Опово. '' 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 38. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 58. Статута општине 

Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19) и члана 20. Пословника  Скупштине  општине 

Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 4/20), којима је прописано да се председник  

Скупштине на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова 

од укупног броја одборника скупштине општине Опово. 

Одборници Скупштине општине  односно више од 1/3 одборника,  поднело је председавајућем 

Скупштине општине Опово, образложени предлог кандидата за председника скупштине општине Опово, 

предлажући за председника Скупштине општине др Зорана Тасић из Опова , изабраног за одборника са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ,  са предлогом да  уколико буде изабран буде на сталном 

раду. 
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У складу са чланом 21. Пословника, одборник Зоран Тасић је прихватио кандидатутуру за 
председника Скупштине општине. 

Поступак тајног гласања за избор председника Скупштине,  спровела је Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор др Зорана Тасић за председника Скупштине 

општине Опово , гласало је 19 одборника, од укупно 25. одборника, што представља већину од укупног броја 

одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020.године, на седници Скупштине 

општине,Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника Скупштине 

општине Опово,  утврђује да је др Зоран Тасић  изабран за председника Скупштине општине Опово. 

Законом  о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Сл 

гласник РС “, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон 95/2018 – др.закон  и  86/2019 – др. 

Закон),  уређена су права и дужности из радног односа у органима  аутономних покрајина и јединицама 

локалне  самоуправе. 

Чланом  3. овог закона , запосленим у смислу закона сматрају се функционери који на основу законом 

утврђене обавезе или овлашћења имају обавезу односно користе право да буду на сталном раду, а чланом 

4. истог Закона прписано је  да је  послодавац функционера  јединица локалне самоуправе,  а   да у име 

послодавца права и дужности врши скупштина, односно надлежно радно тело скупштине,  које је утврђено 

статутом или актом скупштине којим се уређује састав и организација радних тела скупштине. 

Чланом 38. став 5.Закона о локалној самоуправи утврђено је да председник скупштине може бити на сталном 

раду у општини, што представља основ за одређивање статуса фукционера. 

 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  Београду  у року 

од 30 дана од дана достављања. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број: 02-20/20 

У Опову, 21.08.2020.године  

 

 

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                                                                                  Милорад Јешин 
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232 

Скупштина општине општине Опово  на основу члана 39 а у вези члана 38.став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 

60. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 2/19) и члана 34. Пословника 

Скупштине  општинне Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4/20), на конститутивној 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

1. ДРАГАН УГРИНОВ,  дипломирани економиста, мастер менаџмента у здравству  из Опова изабран је 
дана 21.08.2020.године за заменика председника Скупштине општине Опово, на период од четири 
године. 

 

2. Мандат  заменика председника  Скупштине тече почев од дана избора. 
 

3. Заменик председника скупштине је на сталном раду и остварује право на плату у складу са актом 
којим се уређују плате функционера органа општине Опово. 
 

4. Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово. '' 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), у вези члана 

38. став 3. истог закона, члану 60. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 

2/19)  и члана 34.Пословника  Скупштине општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 

4/20), којима је прописано да председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност, као и да се заменик председника скупштине бира и 

разрешава на исти начин као и председник скупштине, односно бира се на предлог најмање 1/3 одборника, 

из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника скупштине општине. 

Одборници Скупштине општине односно више од 1/3 одборника, поднело је председавајућем 

Скупштине општине Опово образложени предлог кандидата за заменика председника Скупштине општине 

Опово, предлажући за заменика председника Скупштине општине  Угринов Драгана из Опова , изабраног за 

одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ , са предлогом да уколико буде изабран  

буде на сталном раду. 

У складу са чланом 34. Пословника, одборник Угринов Драган је прихватио кандидатутуру за 
заменика председника Скупштине општине. 
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Поступак тајног гласања за избор заменика  председника Скупштине,  спровела   је Комисија  за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Угринов Драгана за заменика председника 

Скупштине општине Опово , гласало је  19 одборника, од укупно 25. одборника, што представља већину од 

укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020.године, на седници Скупштине општине , 

Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика председника Скупштине 

општине Опово , утврђује да је Угринов Драган ,  изабран за заменика  председника Скупштине општине 

Опово 

 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник 

РС “, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон 95/2018 – др.закон и 86/2019 – др. Закон), уређена 

су права и дужности из радног односа у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе. 

Чланом  3. овог закона , запосленим у смислу закона сматрају се функционери који на основу законом 

утврђене обавезе или овлашћења имају обавезу односно користе право да буду на сталном раду, а чланом 

4. истог закона прписано је  да је  послодавац функционера  јединица локалне самоуправе,  а   да у име 

послодавца права и дужности врши скупштина, односно надлежно радно тело скупштине,  које је утврђено 

статутом или актом скупштине којим се уређује састав и организација радних тела скупштине. 

Чланом 39. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да ако заменику председника скупштине мирују 

права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника скупштине може бити на сталном 

раду у општини, што представља основ за одређивање статуса фукционера. 

 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  Београду у року од 30 

дана од дана достављања.  

 

Скупштина општине Опово 

Број: 02-21/20 

У Опову, 21.08.2020. године 

 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                          др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово , на основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 61.Статута 

општине Опово („Општински службени гласник општине Опово", бр. 2/19 ) и члана 35. Пословника 

Скупштине  општине Опово („Општински службени гласник општине Опово", бр. 4/20), на 

конститутивној седници одржаној 21.08.2020.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО  

 

 

1. РАДМИЛА МАКСИМОВИЋ дипломирани правник  из Опова, поставља се  за секретара 
Скупштине општине Опово, на период од четири године.  

2. Мандат секретара почиње да  тече  даном постављења. 
3. Секретар Скупштине Радмила Максимовић  је на сталном раду и остварује право на плату у 

складу са актом којим се уређују плате функционера органа Општине. 
4. Даном доношења овог решења Радмили Максимовић  престаје функција секретара 

скупштине коју је вршила у претходном  сазиву Скупштине општине Опово. 
5. Ово Решење објавити у  „Општинском службеном гласнику општине Опово" 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члану 61.Статута општине Опово (" Општински службени гласник општине Опово",бр.2/19) и члану 

36.Пословника Скупштине општине Опово(„Општински службени гласник општине Опово", 

бр.4/20), којима је прописано да се секретар Скупштине поставља, на предлог председника 

Скупштине, на мандатни период од четири године и може бити поново постављен. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара скупштине 

општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
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специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима 

управе и радним искуством од најмање три године.  

Председник Скупштине општине Опово  је у складу са чланом 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 61.Статута Општине Опово и чланом 36. Пословника Скупштине Опово, 
Скупштини општине Опово предложио за секретара Скупштине Радмилу Максимовић, 
дипломираног правника из Опова. 

У складу са чланом 36. став 2. Пословника Скупштине општине Опово , Скупштина општине 
Опово је  већином гласова од присутног броја одборника поставила Радмилу Максимовић за 
секретара Скупштине општине Опово на нови мандатни период од четири године. 

Како Радмила Максимовић  испуњава све услове за постављење за секретара Скупштине 

општине Опово  предвиђене Законом, донето је Решење као у диспозитиву. 

 

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у  року од 30  дана од дана достављања. 

 

 

  

Скупштина општине Опово 

Број: 02-22/20 

У Опову, 21.08.2020. године 

 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово, на основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 64. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, бр.2/19) 

и члана 39. Пословника Скупштине општине Опово („Општински службени гласник општине 

Опово“, бр.4/20),  на конститутивној седници одржаној 21.08.2020.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

 1. МАРКОВ МИЛОШ, дипломирани економиста из Опова, изабран је дана  21.08.2020. 

године за председника општине Опово , на мандатни период од четири године. 

 

 2. Председник општине је на сталном раду и остварује право на плату у складу са актом 

којим се уређују плате функционера органа општине Опово. 

 

 3. Ово Решење објавити у '' Општинском службеном гласнику општине Опово.“ 

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору председника општине , садржан је у 
одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), којима је утврђено да председника општине бира 
скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 
 
 Председник Скупштине др Зоран Тасић је у складу са чланом 43. став 3. Закона о локалној 
самоуправи, Скупштини општине Опово предложио кандидата за председника општине Марков 
Милоша, из Опова, изабраног за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 Кандидат за председника општине је дао писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
председника општине.  

Поступак тајног гласања за избор председника општине спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине 

Опово. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО                                                      број 12 21.08.2020 

20 
 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Марков Милоша за председника 

општине Опово гласало је 19  одборника, од укупно 25 одборника, што представља већину од 

укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања дана21.08.2020.године,на седници Скупштине 

општине Опово, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 

председника општине Опово, утврђује да је Марков Милош из Опова  изабран за председника 

општине Опово. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник и заменик 
председника општине на сталном раду. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

Београду у  року од 30 дана од дана достављања. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број: 02-24/20 

У  Опову , 21.08.2020. године  

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                               др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово, на основу члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 64. став 2. и 4. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине 

Опово“, бр.2/19) и члана 39. Пословника Скупштине општине Опово („Општински службени 

гласник општине Опово“, бр.2/19), Скупштина општине Опово  на конститутивној седници 

одржаној 21.08.2020.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 1. АНКА СИМИН-ДАМЈАНОВ, из Сефкерина, изабрана  је  дана  21.08.2020. године за 

заменика председника општине Опово , на мандатни период од четири године. 

 

 2.  Заменик председника општине је на сталном раду  и остварује право на плату у складу са 

актом којим се уређују плате функционера органа општине Опово. 

 

 3. Ово Решење објавити у '' Општинском службеном гласнику општине Опово.“ 

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору заменика председника општине , садржан је 
у одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да  кандидат за председника 
општине предлаже кандидата за заменика председника општине  из реда одборника кога бира 
скупштина на исти начин као председника општине. 
 Кандидат за председника општине Марков Милош је у складу са чланом 43. став 4. Закона 
о локалној самоуправи, Скупштини општине Опово,  предложио кандидата за заменика 
председника општине Анку Симин Дамјенов, из Сефкерина, изабрану за одборника са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 Кандидат за заменика председника општине  Анка  Симин -Дамјанов ,  дала је  писану 
сагласност да прихвата кандидатуру за заменика  председника општине Опово.  

Поступак тајног гласања за избор заменика председника општине спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине 

Опово. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Анке Симин Дамјанов за заменика  

председника општине Опово гласало је 19  одборника, од укупно 25 одборника, што представља 

већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања дана21.08.2020.године, на седници Скупштине 

општине Опово, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика 

председника општине Опово, утврђује да је Анка Симин Дамјанов  из Опова  изабрана за  заменика 

председника општине Опово. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник и заменик 
председника општине на сталном раду у општини. 

На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

Београду у  року од 30 дана од дана достављања. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број: 02-25/20 

У  Опову , 21.08.2020. године  

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово , на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана  68. Статута општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 2/19) и члана  Пословника Скупштине општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 4/20), на седници одржаној 21.08.2020.године,  донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

1. ВУЈИЋ ИГОР, спортски новинар и кошаркашки тренер из Опова, изабран је дана 
21.08.2020.године за члана Општинског већа општине Опово, на мандатни период од четири 
године. 

2. Мандат члана Општинског већа почиње да тече даном избора. 
3. Изабрани члан Опшинског већа на сталном  је раду и остварује право на плату у складу са актом 

којим се уређују плате функционера органа општине Опово. 
4. Посебним решењем Општинског већа, одредића се области за које изабрани члан Општинског 

већа задужен.  
5. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Општинском        службеном 

гласнику општине Опово.'' 

  

 

О б р а з л  о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа садржан је у одредбама члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника 
општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,'' Такође, 
чланом 68 Статута  Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19)  утврђено је 
да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и пет чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, а чланом 69. Статута, утвђено 
је да чланови Општинског већа могу бити здужени за једно или више одређених подручја из надлежноости 
општине.  
 Кандидат за председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 68. Статута општине Опово и чланом 41.став 2 .Пословника Скупштине општине Опово предложио 
кандидата Вујић Игора за члана Општинског већа, са предлогом да уколико буде изабран буде на сталном 
раду. Кандидат за члана Општинског већа Вујић Игор , дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру.  

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине  општине Опово. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Вујић Игора  за члана Општинског већа, гласало 

је 19 одборника, од укупно 25 одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО                                                      број 12 21.08.2020 

24 
 

На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године , на седници Скупштине општине 
Опово, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 
Опово, утврђује да је Вујић Игор  из  Опова изабран за члана Општинског већа општине Опово.  

Законом  о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС “, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), уређена 

су права и дужности из радног односа у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе. 

Чланом 3. овог закона , запосленим у смислу закона сматрају се функционери који на основу законом 

утврђене обавезе или овлашћења имају обавезу односно користе право да буду на сталном раду, а чланом 

4. истог Закона прписано је  да је  послодавац функционера  јединица локалне самоуправе,  а   да у име 

послодавца права и дужности врши скупштина, односно надлежно радно тело скупштине,  које је утврђено 

статутом или актом скупштине којим се уређује састав и организација радних тела скупштине. 

 

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 68. Статута  , утврђено је да чланови општинског 
већа, могу бити на сталном раду у општини, што представља основ за одређивање статуса фукционера. 
  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року 

од 30  дана од дана достављања. 

 

 

 

Скупштина општине Опово 

Број:02-26/20 

У Опову, 21.08.2020.године 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово , на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 2/19) и члана  Пословника Скупштине општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 4/20), на седници одржаној 21.08.2020.године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

1. ФОГЛ ГОРАН, дипломирани правник из Опова, изабран је дана 21.08.2020.године за члана 
Општинског већа општине Опово, на мандатни период од четири године. 

2. Мандат члана Општинског већа почиње да тече даном избора. 
3. Изабрани члан Опшинског већа на сталном  је раду и остварује право на плату у складу са актом 

којим се уређују плате функционера органа општине Опово. 
4. Посебним решењем Општинског већа,  одредића се области за које је изабрани члан Општинског 

већа задужен.  
4. Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Општинском         службеном 

гласнику општине Опово. '' 

 

 

О б р а з л  о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа садржан је у одредбама члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника 
општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,'' Такође, 
чланом 68 Статута  Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19)  утврђено је 
да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и пет чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, а чланом 69. Статута, утвђено 
је да чланови Општинског већа могу бити здужени за једно или више одређених подручја из надлежноости 
општине.  
 Кандидат за председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 68. Статута општине Опово и чланом 41.став 2 .Пословника Скупштине општине Опово предложио 
кандидата Фогл Горана за члана Општинског већа, са предлогом да уколико буде изабран буде на сталном 
раду. Кандидат за члана Општинског већа Фогл Горан , дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру.  

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине  општине Опово. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Фогл Горана за члана Општинског већа, гласало 

је 19 одборника, од укупно 25 одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 
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На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године , на седници Скупштине општине 
Опово, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 
Опово, утврђује да је  Фогл Горан из  Опова изабран за члана Општинског већа општине Опово. 

Законом  о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС “, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), уређена 

су права и дужности из радног односа у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе. 

Чланом 3. овог закона , запосленим у смислу закона сматрају се функционери који на основу законом 

утврђене обавезе или овлашћења имају обавезу односно користе право да буду на сталном раду, а чланом 

4. истог Закона прписано је  да је  послодавац функционера  јединица локалне самоуправе,  а   да у име 

послодавца права и дужности врши скупштина, односно надлежно радно тело скупштине,  које је утврђено 

статутом или актом скупштине којим се уређује састав и организација радних тела скупштине. 

 

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 68. Статута  , утврђено је да чланови општинског 
већа, могу бити на сталном раду у општини, што представља основ за одређивање статуса фукционера. 
  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року 

од 30  дана од дана достављања. 

 

 

 

Скупштина општине Опово 

Број:02-27/20 

У Опову, 21.08.2020.године 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово , на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 2/19) и члана  Пословника Скупштине општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 4/20), на седници одржаној 21.08.2020.године,  донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

1. ДИВЉАЧКИ ГОРАН, дипломирани економиста из Баранде, изабран је дана 21.08.2020.године за 
члана Општинског већа општине Опово, на мандатни период од четири године. 

2. Мандат члана Општинског већа почиње да тече даном избора. 
3. Изабрани члан Опшинског већа на сталном  је раду и остварује право на плату у складу са актом 

којим се уређују плате функционера органа општине Опово. 
4. Посебним решењем Општинског већа, одредића се области за које је изабрани члан Општинског 

већа задужен.  
5. Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Општинском   службеном гласнику 

општине Опово. '' 

 

 

О б р а з л  о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа садржан је у одредбама члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника 
општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,'' Такође, 
чланом 68 Статута  Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19)  утврђено је 
да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и пет чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, а чланом 69. Статута, утвђено 
је да чланови Општинског већа могу бити здужени за једно или више одређених подручја из надлежноости 
општине.  
 Кандидат за председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 68. Статута општине Опово и чланом 41.став 2 .Пословника Скупштине општине Опово предложио 
кандидата  Дивљачки Горана за члана Општинског већа, са предлогом да уколико буде изабран буде на 
сталном раду. Кандидат за члана Општинског већа Дивљачки Горан , дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру.  

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине  општине Опово. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Дивљачки Горана за члана Општинског већа, 

гласало је 19 одборника, од укупно 25 одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 
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На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године , на седници Скупштине општине 
Опово, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор  извршних органа општине 
Опово, утврђује да је Дивљачки Горан из  Баранде изабран за члана Општинског већа општине Опово. 

Законом  о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС “, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), уређена 

су права и дужности из радног односа у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе. 

Чланом 3. овог закона , запосленим у смислу закона сматрају се функционери који на основу законом 

утврђене обавезе или овлашћења имају обавезу односно користе право да буду на сталном раду, а чланом 

4. истог Закона прписано је  да је  послодавац функционера  јединица локалне самоуправе,  а   да у име 

послодавца права и дужности врши скупштина, односно надлежно радно тело скупштине,  које је утврђено 

статутом или актом скупштине којим се уређује састав и организација радних тела скупштине. 

 

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 68. Статута  , утврђено је да чланови општинског 
већа, могу бити на сталном раду у општини, што представља основ за одређивање статуса фукционера. 
  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року 

од 30  дана од дана достављања. 

 

 

 

Скупштина општине Опово 

Број:02-28/20 

У Опову, 21.08.2020.године 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                  др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово , на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 2/19) и члана  Пословника Скупштине општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 4/20), на седници одржаној 21.08.2020.године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

1. КНЕЖЕВИЋ МИЛОВАН, машински техничар из Баранде, изабран је дана 21.08.2020.године за 
члана Општинског већа општине Опово, на мандатни период од четири године. 

2. Мандат члана Општинског већа почиње да тече даном избора. 
3. Изабрани члан Опшинског већа неће бити на сталном раду,  а  право на накнаду за рад и друга 

примања остварује у складу са одлуком Скупштине општине Опово. 
4. Посебним решењем Општинског већа, одредића се области за које је изабрани члан Општинског 

већа задужен.  
5. Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Општинском        службеном 

гласнику општине Опово. '' 

 

 

 

О б р а з л  о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа садржан је у одредбама члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника 
општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,'' Такође, 
чланом 68 Статута  Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19)  утврђено је 
да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и пет чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, а чланом 69. Статута, утвђено 
је да чланови Општинског већа могу бити здужени за једно или више одређених подручја из надлежноости 
општине.  
 Кандидат за председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 68. Статута општине Опово и чланом 41.став 2. Пословника Скупштине општине Опово предложио 
кандидата Кнежевић Милована за члана Општинског већа, са предлогом да уколико буде изабран не буде на 
сталном раду. Кандидат за члана Општинског већа Кнежевић Милован , дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру.  

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине  општине Опово. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Кнежевић Милована за члана Општинског 

већа, гласало је 19 одборника, од укупно 25 одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 
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На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године , на седници Скупштине општине 
Опово, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 
Опово, утврђује да је  Кнежевић Милован из  Баранде изабран за члана Општинског већа општине Опово. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року 

од 30  дана од дана достављања. 

 

 

 

Скупштина општине Опово 

Број:02-30/20 

У Опову, 21.08.2020.године 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                               др Зоран Тасић 
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Скупштина општине Опово , на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 2/19) и члана  Пословника Скупштине општине Опово („Опшински 

службени гласник општине Опово“ број 4/20), на седници одржаној 21.08.2020.године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

1. СТАНОЈЕВ ВЕСНА из Сакула , изабрана је дана 21.08.2020.године за члана Општинског већа 
општине Опово, на мандатни период од четири године. 

2. Мандат члана Општинског већа почиње да тече даном избора. 
3. Изабрани члан Опшинског већа на сталном  је раду и остварује право на плату у складу са актом 

којим се уређују плате функционера органа општине Опово. 
4. Посебним решењем, одредића се области за које је изабрани члан Општинског већа задужен.  
5.  Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Општинском        службеном 

гласнику општине Опово. '' 

 

 

О б р а з л  о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа садржан је у одредбама члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника 
општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,'' Такође, 
чланом 68 Статута  Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19)  утврђено је 
да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и пет чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, а чланом 69. Статута, утвђено 
је да чланови Општинског већа могу бити здужени за једно или више одређених подручја из надлежноости 
општине.  
 Кандидат за председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 68. Статута општине Опово и чланом 41.став 2 .Пословника Скупштине општине Опово предложио 
кандидата Станојев Весну  за члана Општинског већа, са предлогом да уколико буде изабрана буде на 
сталном раду. Кандидат за члана Општинског већа Станојев Весна , дала је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру.  

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине  општине Опово. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Станојев Весне за члана Општинског већа, 

гласало је 19 одборника, од укупно 25 одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 
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На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године , на седници Скупштине општине 
Опово, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор  извршних органа општине 
Опово, утврђује да је Станојев Весна из  Сакула  изабрана за члана Општинског већа општине Опово. 

Законом  о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС “, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), уређена 

су права и дужности из радног односа у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе. 

Чланом 3. овог закона , запосленим у смислу закона сматрају се функционери који на основу законом 

утврђене обавезе или овлашћења имају обавезу односно користе право да буду на сталном раду, а чланом 

4. истог Закона прписано је  да је  послодавац функционера  јединица локалне самоуправе,  а   да у име 

послодавца права и дужности врши скупштина, односно надлежно радно тело скупштине,  које је утврђено 

статутом или актом скупштине којим се уређује састав и организација радних тела скупштине. 

 

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 68. Статута  , утврђено је да чланови општинског 
већа, могу бити на сталном раду у општини, што представља основ за одређивање статуса фукционера. 
  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року 

од 30  дана од дана достављања. 

 

 

 

Скупштина општине Опово 

Број:02-29/20 

У Опову, 21.08.2020.године 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                           др Зоран Тасић 
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На основу члана 51 Закона о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', бр 129/2007, 83/2014-др закон, 
101/2016-др закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Опово  (" Општински службени гласник 
општине Опово", бр. 2/19) и члана 47. Пословника Скупштине (" Општински службени гласник 
општине Опово", бр. 4/20), Скупштина општине Опово на конститутивној седници одржаној дана  
21.08.2020. године,  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 
 

1. ЗОРАНУ ТАСИЋ , доктору економских наука  из Опова,  ул. Бориса Кидрча 59 престаје мандат 

председника општине Опово  дана 21.08.2020. године.   

  

2. Мандат председника општине др Зорану Тасић престаје због престанка мандата 

Скупштине општине која га је изабрала и избора Извршних органа Општине Опово. 

 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Општинском службеном 

гласнику оштине Опово“ 

 

 

 
Скупштина општине Опово 
Број:02-31/20 
У Опову, 21.08.2020.године 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 
     др Зоран Тасић 
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', бр 129/2007, 83/2014-др 
закон, 101/2016-др закон и 47/2018),  члана 40. Статута општине Опово  (" Општински службени 
гласник општине Опово", бр. 2/19) и члана 47. Пословника Скупштине („Општински службени 
гласник општине Опово“, бр. 4/20), Скупштина општине Опово на конститутивној седници 
одржаној дана  21.08.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 
 

1. ЖИКИ НЕСТОРОВИЋ,  пензионеру   из  Опова  ул 2. Октобра број 23., престаје мандат 

заменика председника општине Опово  дана 21.08.2020. године.   

  

2. Мандат заменика председника општине Жики Несторовић, престаје због престанка мандата 

Скупштине општине која га је изабрала, као и избора Извршних органа Општине Опово 

 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Општинском службеном 

гласнику оштине Опово“ 

 

 

 
Скупштина општине Опово 
Број:02-32/20 
У Опову, 21.08.2020.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     др Зоран Тасић 
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На основу члана 51 Закона о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', бр 129/2007, 83/2014-др закон, 
101/2016-др закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Опово („Општински службени гласник 
општине Опово", бр. 2/19) и члана 47.став 3. Пословника Скупштине ("Општински службени гласник 
општине Опово", бр. 4/20), Скупштина општине Опово на конститутивној седници одржаној дана 
21.08.2020. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА   ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
1.    Изабраним члановима Општинског већа општине Опово  
 

1. Маринков Јовану  из   Сакуле,   Ж.Зрењанина 60 

2. Гашић Небојши  из Опова,  М. Горког 19 

3. Станков Стеви  из   Сефкерина   Ж. Зрењанина  86 

4. Стегић  Миливоју   из   Опова,  Б. Кидрича  9 

5. Дивљачки Ивани из  Баранде , С. Јовановића 21    

6. Анки  Симин-Дамјанов из Сефкерина , Партизанска 42 а 

7. Савков Ђурици из Сакула,   Ж. Зрењанина 23 

8. Јосић Ненаду  из Опова,  И.Л.Рибара 122 

9. Веселинов Александару из Баранде  
 
престаје мандат  члана Општинског већа општине Опово дана 21.08.2020. године,  када им 
престају и сва права и обавезе по основу вршења функције члана Опшштинског већа општине 
Опово.   
2. Мандат  члановима Општинског већа престаје због престанка мандата  Скупштине општине 
Опово која их  је изабрала , као и избора извршних органа оштине Опово. 
 
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Општинском службеном гласнику 
општине Опово. '' 

  
Скупштина општине Опово 
Број:02-33/20 
У Опову, 21.08.2020.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

              др Зоран Тасић 
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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 и 47/2018), члана 40 и 44. Статута Општине Опово („Општински службени 

гласник општине Опово“,  бр. 2/19) и члана 63. Пословника Скупштине општине Опово, („Општински 

службени гласник општине Опово“ бр.4/2020), Скупштина општине Опово, на седници одржаној 

дана 21.08.2020. године, донела је следеће: 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

I 

За чланове Комисије за мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Опово именују се: 

 

1. Кристина Крунић из Сефкерина – председник ; 
2. Магдалена Арнолд -Ђерић из Опова -заменик председника ; 
3. Љиљана Вукашиновић из  Баранде – члан; 
4. Бобан Мартинов - члан; 
5. Кристина Васић из Баранде - члан. 

 

II 

Мандат именованих лица из претходне тачке овог Решења траје колико и мандат  Скупштине 

општине  која их је именовала. 

III 

Комисија за мандатно-имунитетска питања обавља послове и задатке у оквиру надлежности које су 

јој утврђене Пословником Скупштине општине Опово. 

IV 

Ово решење  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Општинском службеном гласнику 

општине Опово''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:02-34/20                                                                                                                  др Зоран Тасић 

У Опову, 21.08.2020. године 
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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 и 47/2018), члана 40 и 44. Статута Општине Опово („Општински службени 

гласник општине Опово“,  бр. 2/19) и члана 63. Пословника Скупштине општине Опово, („Општински 

службени гласник општине Опово“ бр.4/2020), Скупштина општине Опово, на седници одржаној 

дана 21.08.2020. године, донела је следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 

I 

За чланове Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине 

Опово, именују се : 

 

1. Драгана Аврамовић из Опова – председник 
2. Александар Веселинов из Баранде – заменик председника 
3. Марија Андреа Брад из Опова – члан 
4. Марија Попов из Опова – члан 
5. Стева Станков из Сефкерина - члан 

 

II 

Мандат именованих лица из претходне тачке траје колико и мандат Скупштине општине која их је 

именовала. 

III 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе обавља послове и задатке у 

оквиру надлежности утврђених Пословником Скупштине општине Опово. 

IV 

Oво Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Општинском службеном гласнику 

општине Опово''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:02-35/20                                                                                                                     др Зоран Тасић 

У Опову, 21.08.2020. године 
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На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. став 1.  тачка 5. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, 

68/20), члана 40.Статута  општине Опово (''Општински службени гласник општине Опово '' бр 2/19),  

и  члана 194. став 1. тачка 5. Пословника  Скупштинe општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово“,бр.4/20),Скупштина општине Опово на сеници одржаној 21.08.2020.године,  

донела je : 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

I 

Утврђује се да је дана, 21.08.2020. године, одборнику  МАРКОВ МИЛОШУ  изабраном са  Изборне 

листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат  одборника  Скупштине општине 

Опово , пре истека времена на који је изабран из разлога што је именовани изабран за председника 

општине Опово . 

II 

Ово Решење објавити у '' Општинском службеном  гласник општине Опово .'' 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

34/2010, 54/2011, 12/2020, 16/2020- аутентично тумачење  и  68/2020),   регулисано је да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које 

су у складу са законом неспојиве с функцијом одборника.  Чланом 43. став 5. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

регулисано је да председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције 

престаје мандат одборника у скупштини општине.  

Одборник Скупштине општине  Опово Марков Милош  изабран са  Изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.,  дана 21.08.2020.године, изабран је на функцију председника општине 

Опово , те је у складу са изложеним Скупштина општине Опово  донела  наведено  решење.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 48 сати од 

дана доношења решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:02-36/20                                                                                                             Др Зоран Тасић 

У Опову, 21.08.2020. године 
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На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. став 1.  тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, 68/20), члана 40.Статута  

општине Опово (''Општински службени гласник општине Опово '' бр 2/19),  и  члана 194. став 1. тачка 5. 

Пословника  Скупштинe општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“,бр.4/20),Скупштина 

општине Опово на сеници одржаној 21.08.2020.године,  донела je : 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

I 

Утврђује се да је дана 21.08.2020.године, одборници Анки Симин Дамјанов изабраном са  Изборне листе  

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат  одборника Скупштине општине Опово , пре истека 

времена на који је изабран из разлога што је именовани изабран за заменика председника општине Опово . 

II 

Ово Решење објавити у '' Општинском службеном  гласник општине Опово .'' 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010, 

54/2011, 12/2020, 16/2020- аутентично тумачење  и  68/2020),   регулисано је да одборнику престаје мандат 

пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су у складу са законом 

неспојиве с функцијом одборника.  Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), регулисано је да председнику општине и 

заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине.  

Одборница  Скупштине општине  Опово Анка Симин Дамјанов,  изабран са  Изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.,  дана 21.08.2020.године, изабрана је на функцију заменика председника општине 

Опово , те је у складу са изложеним Скупштина општине Опово  донела  наведено  решење.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 48 сати од дана 

доношења решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:02-37/20                                                                                                                               др Зоран Тасић 

У Опову, 21.08.2020 
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На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. став 1.  тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, 68/20), члана 40.Статута  

општине Опово (''Општински службени гласник општине Опово '' бр 2/19),  и  члана 194. став 1. тачка 5. 

Пословника  Скупштинe општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“,бр.4/20),Скупштина 

општине Опово на сеници одржаној 21.08.2020.године,  донела je : 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

I 

Утврђује се да је дана, 21.08.2020. године, одборнику  Кнежевић Миловану   изабраном са  Изборне листе  

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат  одборника  Скупштине општине Опово , пре истека 

времена на који је изабран из разлога што је именовани изабран за члана Општинског већа општине Опово . 

II 

Ово Решење објавити у '' Општинском службеном  гласник општине Опово .'' 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010, 

54/2011, 12/2020, 16/2020- аутентично тумачење  и  68/2020),   регулисано је да одборнику престаје мандат 

пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су у складу са законом 

неспојиве с функцијом одборника.  Чланом 45. став 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), регулисано је да чланови општинског већа 

које бира Скупштина не могу истовремено бити и одборници.  

Одборник Скупштине општине  Опово Кнежевић Милован  изабран са  Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ.,  дана 21.08.2020.године, изабран је на функцију члана Општинског већа општине Опово , те 

је у складу са изложеним Скупштина општине Опово  донела  наведено  решење.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 48 сати од дана 

доношења решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО    

Број:02-38/20                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Опову, 21.08.2020. године                                                                                                 др Зоран Тасић 
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