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На основу  члана 48. став  2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 40. Статута Општине Опово („Општински 

службени гласник општине Опово“, бр.2/19), и Извештаја Комисије за мандатно имунитетска питања бр 06-

49 /20 од 05.11.2020.године,  Скупштина општине Опово, на седници одржаној 26.11.2020. године, донела 

је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА  

 

I 

Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Опово ЦВЕТКОВИЋ МАРИЈИ, дипломираном 

васпитачу из Сефкерина  ул. ЈНА 90., са  изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 

II 

Мандат одборника из тачке I Решења почиње да тече даном потвђивања мандата од стране 

Скупштине општине Опово и траје до истека мандата одборника чији је мандат престао. 

 

III 

Ово  Решење  ступа на снагу даном доношења  и 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 потврђивању мандата одборника Скупштине општине Опово 

садржан је у одредбама члана 48.став 2. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 

34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), којим је утврђено да када одборнику изабраном 

са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 

првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат - припаднику исте политичке 

странке. 

Одборнику Скупштине општине Опово Ковачевић Небојши, изабраном са коалиционе  изборне листе 

''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ'' престао је мандат одборника дана 01.10.2020.године на основу 

поднете оставке. 

Општинска изборна комисија у складу са Законом о локалним изборима доделила је мандат 

кандидату за одборника Цветковић Марији са напред наведене изборне листе и издала уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Опово  број 013-38 /20 дана 02.11.2020.године. 

 Кандидат за одборникa Цветковић Марија, дала je писану сагласност да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Опово. Комисија за мандатно - имунитетска питања Скупштине општине Опово на 

седници одржаној дана 05.11.2020 године,  утврдила је сагласност  Одлуке  Општинске изборне комисије о 

додели мандата и Уверења о избору Цветковић Марије за одборника Скупштине општине Опово и  
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предложила Скупштини општине Опово да канидату за одборника Цветковић Марији потврди  мандат 

одборника. У складу са наведеним, Скупштина општине Опово донела је Решење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овoг Решења дозвољена је жалба  надлежном Управном суду у  року од  48 часова од дана 

доношења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број:02-92/20 

У Опову ,  26.11.2020. године 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Драган М.Угринов, дипл. инж. екологије 

       мастер менаџмента у здравству  
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На основу члана 32. став 1.тачка 10 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана  40. став 1 тачка 14 , 59 став 1 тачка 1 и 146 Статута 

општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 2/19) и члана 49. Пословника  Скупштине  

општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 4/20), Скупштина општине Опово  на 

седници одржаној  дана 26.11.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

I 

 

ТАСИЋ ЗОРАНУ, доктор економских наука из Опова, престаје функција председника Скупштине општине 

Опово дана 26.11.2020.године, пре истека времена на које је изабран, због подношења  писмене оставке. 
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II 

Решење ступа на снагу даном доношења и  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 одредбама члана 32. став 1.тачка 10. и члана Закона 

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

члана 40. став 1 тачка 14 , 59. став 1. тачка 1 и 146. Статута општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово“ бр 2/19) и члана 49. Пословника  Скупштине општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово“ бр 4/20).  

Чланом 32. став 1.тачка 10. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је да скупштина општине ,бира и разрешава 

председника скупштине.  

 Чланом 40. став 1. тачка 14. Статута општине Опово прописано је да је Скупштина општине надлежна 

да бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине. 

           Чланом 59 став 1 тачка 1 Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 

2/19), предвиђено је да председник скупштине може бити разрешен пре истека  мандата на лични захтев. 

Чланом 49. став 1.Пословника Скупштине општине Опово прописано је да председнику Скупштине 

престаје функција пре истека времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, буде разрешен или му 

престане мандат одборника, на начин утврђен законом. 

Зоран Тасић, поднео је Скупштини општине Опово писмену оставку на функцију председника 

Скупштине дана 13.11.2020.године. 

Како је чланом 49. став 3 Пословника Скупштине општине Опово прописано да уколико је  оставка 

поднета између две седнице Скупштине у писаној форми, о оставци председника Скупштине обавештавају се 

одборници Скупштине на почетку прве наредне седнице Скупштина, без отварања расправе и без гласања тј. 

иста се само констатује тако што то чини заменик председника Скупштине. 

Скупштина општине Опово је на седници  одржаној дана 26.11.2020.године, која је прва наредна 

седница након подношења писмене оставке Тасић Зорана на функцију председика Скупштине општине, 

поступила у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, Статута општине Опово и Пословника 

Скупштине,  констатовала престанак функције председника скупштине општине Опово Зорана Тасића на 

основу поднете оставке  и о томе донеле решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба управном суду у Београду у року од 

30 дана од дана достављања. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број: 02-90/20  

У Опову, дана 26.11.2020 .године  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Драган М.Угринов, дипл. инж. екологије  

мастер менаџмента у здравству 
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Скупштина општине општине Опово  на основу члана 32. став 1.тачка 10 , 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 
40. став 1.  тачка  14  и 58. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 2/19)  
члана 20.  у вез са чланом  50. Пословника  Скупштине  општинне Опово („Општински службени гласник 
општине Опово“ бр 4/20), на седници одржаној 26.11.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 
I 

НЕНАД ЈОСИЋ, техничар друмског саобраћаја  из Опова , изабран је за председника Скупштине општине 
Опово дана 26.11.2020. године. 
 

II 
Председник скупштине Ненад Јосић,  је на сталном раду и остварује право на плату у складу са актом којим 
се уређују плате функционера органа општине Опово. 
 

III 
 

Мандат председника Скупштине општине Опово Ненада Јосића почиње да тече даном избора и траје до 
истека мандата одборника Скупштине општине Опово, чији мандат је потврђен Одлуком о потврђивању 
мандата одборника Скупштине општине Oпово од 21.08.2020.године. 

IV 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 
општине Опово.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 10. и 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 40. став 1. тачка 14. и 58. Статута општине Опово („ Општински службени гласник општине Опово”, бр. 
2/19) и члану 20 и 50 Пословника Скупштине општине Опово („Општински службени гласник општине Опово” 
бр 4/20), који  прописују  да скупштина општине бира председника скупштине, на предлог најмање 1/3 
одборника, из реда одборника, на мандатни период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине општине. Чланокм 20.Пословника, прописано је да се председник 
Скупштине бира на конститутивној седници из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на 
мандатни период од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине, а 
чланом 50. Пословника да ће у случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена на 
које је изабран, Скупштина на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора председника 
Скупштине, у складу са одредбама Пословника.  
Одборници Скупштине општине Опово, односно више од 1/3 одборника, поднело је дана 20.11.2020. године, 
образложени предлог кандидата за председника Скупштине општине, предлажући за председника Јосић 
Ненада из Опова, с обзиром на чињеницу да је  председник Супштине општине Опово др Зоран Тасић поднео 
оставку на  ту функцију.  
У складу са чланом 21.став 4.Пословника, одборник Ненад Јосић дао је писмену сагласност којом прихвата 
кандидатуру за председника Скупштине општине Опово. Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, утврђено је да је укупно гласао 21 одборник. За избор  Ненада 
Јосића за председника Скупштине општине Опово  гласало је 19 одборника, против 2 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника Скупштине општине Опово. 
На основу утврђених резултата гласања, дана 26.11.2020. године, на седници Скупштине општине Опово, 
Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника Скупштине општине 
Опово утврдила је и констатовала да је Ненад Јосић, изабран за председника Скупштине општине Опово. 
 
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 
 
Поука о правном средству: 
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана 
достављања. 
 
 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ОПОВО 
Број: 02-91 /20 
У Опову, дана 26.11.2020 .године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Драган М.Угринов, дипл. инж. екологије  

мастер менаџмента у здравству 
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На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 
83/2014- др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 29. и 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) и члана 40. Статута 
општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19), Скупштина општине Опово на 
седници одржаној дана 26.11.2020.године, донoси: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о образовању штаба за ванредне ситуације („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 
5/19) – у даљем тексту: Одлука, мења се члан 1. и гласи:   
 
„1. Милош Марков – председник општине – командант Штаба; 
2. Анка Симин Дамјанов – заменица председника општине – заменица команданта Штаба; 
3. Вјера Торњош- инспектор за цивилну заштиту Општине Опово- начелник Штаба; 
4. Јелена Петровић- начелник Општиске управе – члан Штаба ; 
5. Александар Пауновић- начелник Полицијске станице Опово-члан Штаба; 
6. Драган Живковић- директор ЈП ,,Младост“ Опово- члан Штаба ; 
7. Софија Поповић- директор Дома  здравља Опово- члан штаба; 
8. Анкица Јожика- руководилац Одељења за друштвене делатности, јавну управу и опште послове- члан 
Штаба; 
9. Слако Манчев- руководилац одељења за привреду и финансије- члан Штаба; 
10. Раде Цветановић- руководилац одељења за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, 
грађевинарство и заштиту животне средине, члан Штаба; 
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11. Иванка Петров- секретар Црвеног крста, члан Штаба; 
12. Александар Спасојевић- комунални инспектор, члан Штаба; 
13. Фуад Баба Алић - саветник на пословима одбране, члан Штаба; 
14. Драгана Антић – лице ангажовано на пословима пољопривреде, члан Штаба; 
15. Чеда Вучковић- новинар , члан Штаба; 
16. Мајор Слободан Крстић – представник Војске Србије Гарнизона Зрењанин, члан Штаба; 
 

Члан 2. 
У члану 3. после става 2. додаје се: 
 
„Ради потврђивању аутентичности аката којима се одлучује или службено општи са другим органима, 
правним лицима и грађанима Општински штаб за ванредне ситуације има печат округлог облика, пречника 
32 мм, на коме је у концентричним круговима исписан текст на српском језику, ћириличним писмом, следеће 
садржине: у спољном кругу печата „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, у средњем кругу печата „АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА“, у унутрашњем кругу печата „ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ 
ОПШТИНЕ ОПОВО“, у средини круга Грб Републике Србије и у дну печата „ОПОВО“ . 
 
Ради евидентирања пријемних и отпремних аката Штаб за ванредне ситуације општине Опово може имати 
штамбиљ, стандардног изгледа и облика са исписаним текстом са округлог печата. 
 
Акт о броју, овлашћењима за употребу и чување печата доноси председник општине Опово. 
 
Евидентирање аката Штаба за ванредне ситуације општине Опово врши се у деловоднику у оквиру 
јединствене писарнице Општинске управе општине Опово.“ 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се  у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 011-37/20                                                                                                                   Ненад Јосић 
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На основу члана 6. став 5. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Сл. гласник Републике Србије“, број 
26/2001, „Сл. лист СРЈ“ број 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. Закон, 95/2018, 
99/2018-одлука УС и 86/19) и члана 40. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине 
Опово“ број 2/19), Скупштина општине Опово на седници одржаној дана  26.11.2020. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Опово. 
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Члан 2. 
 На територији општине Опово одређено је 4 (четири) зоне за утврђивање пореза на имовину, у 
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Опово, односно са радним зонама и другим садржајем у насељу, и то: прва, 
друга, трећа и четврта зона (сеоско подручје), с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону. 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину 
на територији општине Опово износе: 

 

Група непокретности Назив зоне 

Прва зона Друга зона Трећа зона Четврта зона 

Грађевинско земљиште 1.090,70 1.007,00 923,00 839,00 

Пољопривредно 
земљиште 

- - 104,00 97,63 

Шумско земљиште - - 57,63 57,63 

Станови 22.947,19 20.652,47 18.587,22 16.728,50 

Куће за становање 21.887,00 19.898,00 12.889,00 11.717,00 

Пословне зграде и др. 
(надземни и подземни) 
објекти који служе за 
обављање делатности 

 
30.748,73 

 

 
27.673,86 

 
24.906,47 

 
22.415,82 

Гараже и гаражна места 8.495,00 7.645,50 6.880,95 6.192,86 

 
Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово“ и на интернет страни 
општине Опово www.opovo.org.rs. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2021. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
Број: 011-38/20 
Дана:26.11.2020. године  
О П О В О 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Ненад Јосић 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
I ПРАВНИ ОСНОВ: 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану члану 6. став 5. и члану 7а Закона о 
порезима на имовину („Сл. гласник Републике Србије“, број 26/2001, „Сл. лист СРЈ“ број 42/2002 – одлука СУС 

http://www.opovo.org.rs/
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и „Сл. гласник РС“ бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. Закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС и 86/19)  и члану 40. Статута 
општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19) 
 
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ И САДРЖАЈ ОДЛУКЕ: 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 6. став 5. и члана 7а Закона о 
порезима на имовину („Сл. гласник Републике Србије“, број 26/2001, „Сл. лист СРЈ“ број 42/2002 – одлука СУС 
и „Сл. гласник РС“ бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. Закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС и 86/19)   којим је прописано 
да просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, 
утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа и на основу цена остварених у промету 
одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи 
години за коју се утврђује порез на имовину. Јединица локалне самоуправе дужна је да објави акт којим се 
утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама до 30. новембра сваке текуће године, на начин 
на који се објављују њени општи акти. У складу са чланом 40. Статута општине Опово („Општински службени 
гласник општине Опово“ бр. 2/19) доношење ове одлуке је надлежност Скупштине општине Опово. 
 
III ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 
За спровођење ове Одлуке није потребно издвајати посебна средства из буџета Општине. 
         

Општинска управа Опово 
          Локална пореска администрација 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 129/07, 83/014-др закон, 101/16- др закон 

и 47/18), члана 40. Статута општине Опово („Општински службени гласник“ бр. 2/19), и Закључка Владе 

Републике Србије  05 бр.023-6214/2020-1 од 08.10.2020. године, Скупштина општине Опово на   седници 

одржаној  дана  26.11.2020.године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ  

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛУ FULL PROTECT д.о.о 

 

Члан 1. 

 

       Прихвата се удео без накнаде у капиталу друштва FULL PROTECT д.о.о Београд, као начин намирења 

потраживања утврђених Записником бр: службено/17-1 од 08.09.2017. године. 

 

Члан 2. 

  Овлашћује се председник општине да потпише Уговор о преносу удела којим се на Општину Опово преноси 

без накнаде удео у друштву FULL PROTECT д.о.о Београд   који се састоји од неновчаног улога у износу од 10 

157,50 динара што чини 0,0215% удела као и сва права по основу овог удела. 
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Члан 3. 

 

      Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања  у „Општинском службеном гласнику 

општине Опово“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

БРОЈ: 011-39/20 

ДАТУМ:26.11.2020.године 

ОПОВО 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Ненад Јосић  
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 129/07, 83/014-др закон, 101/16- др закон 

и 47/18), члана 40.  Статута општине Опово („Општински службени гласник“ бр. 2/19), и Закључка Владе 

Републике Србије  05 бр. 023- 2937/2018-4 од 06.07.2018. године, Скупштина општине Опово на   седници 

одржаној  дана  26.11.2020. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О  КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ОПОВО- ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У КАПИТАЛ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИВАН МИЛИТИНОВИЋ -ПИМ“ а.д. 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на конверзију дела потраживања општине Опово по основу уступљених јавних 

прихода у износу од 333.965,93 динара у капитал Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛИТИНОВИЋ -ПИМ“ 

а.д.   

        Даје се сагласност да се преостала потраживања по основу уступљених јавних прихода у износу од 

321.436,88 динара, од укупних 714.304,18 динара, отпишу са стањем на дан 31.12.2017. године. 

Сагласности се дају у складу са Решењем Привредног суда у Београду посл. Бр.8.Рео 21/2017 од 

24.09.2018. године, којим се потврђује усвајање Унапред  припремљеног плана реорганизације дужника - 

Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛИТИНОВИЋ -ПИМ“ а.д. из Београда. 
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Члан 2. 

 

      Овлашћује се председник општине да потпише Уговор о конверзији потраживања општине Опово – 

Локална пореска администрација у капитал Предизећа за водне путеве „ИВАН МИЛИТИНОВИЋ -ПИМ“ а.д. из 

Београда. 

 

Члан 3. 

 

      Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања  у „Општинском службеном гласнику 

општине Опово“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

БРОЈ: 011- 40/20 

ДАТУМ: 26.11. 2020. године  

ОПОВО 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Ненад Јосић 
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На основу члана 11. Закона о финансиској подршци породици са децом („Службени гласник 
Републике Србије“ број  113 /2017 и 50/2018), члана 20. и 32. Закона о локалној самуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 40. Статута 
Oпштине Опово („Општински службени гласник општине Опово бр.2/19) Скупштина општине, на седници 
одржаној дана 26.11.2020.  године, доноси: 
 
 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕГРEСИРАЊА ТРОШКОВА УЖИНЕ ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ 
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником одређују се услови и начин регресирања трошкова ужине за децу који похађају 
припремни предшколски програм, а чији су родитељи или је дете корисник права на новчану социјалну 
помоћ. 

Члан 2. 
 
Право на регресирање трошкова ужине остварују деца са пребивалиштем  на територији општине Опово, 
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уписана у припремни предшколски програм на територији општине Опово 
чији су родитељи  или је дете  корисник права на новачану социјалну помоћи, а  на основу захтева који 
подносе  родитељи, старатељи, усвојитељи , хранитељи или установа социјалне заштите. 
 

Члан 3. 
 
Обавезује се Предшколска установа „Бамби“ Опово да доставља месечни списак деце којима је потербно 
регресирати трошкове ужине, а према присуству у установи. 
 
 

Члан 4. 
 

Право на регресирање  трошкова ужине  детета  из члана 2. утврђује се приликом уписа у припремни 
предшколски програм, за сваку радну годину. 
 

Члан 5. 
 
 

Уз захтев за остваривање права из члана 2. овог Правилника прилаже се следећа документација: 
- копија личне карте родитеља; 
- потврда предшколске установе да је дете уписано у  припремни предшколски  програм; 
- копија решење о праву на новчану социјалну помоћ. 

 
Члан 6. 

 
Захтев за остваривање права на регресирање трошкова ужине  подноси се Општинској управи, Одељењу за 
друштвене делатности , јавну управу и опште послове. Надлежни орган  управе о поднетом захтеву одлучује 
решењем. 

 
Члан 7. 

 
Против решења надлежног органа може се поднети жалба Општинском већу. 
Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема решења. 
Одлука Општинског већа по жалби је коначна.  
 

Члан 8. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Општинском службеном гласнику 
општине Опово“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                              
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         
БРОЈ: 110-10/20 
ДАНА: 26.11.2020. године  
ОПОВО                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Ненад Јосић  
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,  број 

112/2015,80/2017 и 95/2018 -др закон) и члана 40. Статута општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово“ број 2/19), Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 26.11.2020.године, донела 

је  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. БАРАНДА 

 

Члан 1. 

 

Радмила Максимовић, дипл.правник из Опова, разрешава се дужности заменика председника 

Комисије за комасацију к.о. Баранда, на лични захтев. 

 

Члан 2. 

 

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

Опово“.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО           

Број: 02-93/20 

Дана:26.11.2020. године 

ОПОВО           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Ненад Јосић 
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297 

На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Опово („Општински службени гласник  

општине Оповo“, број 2/2019), Скупштина општине Опово, на седници одржаној дана 

26.11.2020.године, донела је: 

 

 

З А K Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ  ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ ПУ „БАМБИ“ ОПОВО  И ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТОРА ПУ  

„БАМБИ“ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

 

I 

 

Усваја се годишњи Извештај о раду ПУ „Бамби“ Опово и Извештај о раду директора установе за радну 

2019/2020.годину, који су усвојени на седници Управног одбора установе дана 05.10.2020.године. 

 

II 

Закључак објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово.“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО                                                                                                                

Број : 06-52/20 

Датум:26.11.2020.године                                                                         

ОПОВО 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

      Ненад Јосић 
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