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308 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС “бр.129/07, 83/14 - 

др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 2, 4. и 26. Закона о јавном приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС“, бр.88/11, 15/16, 104/16 и 95/18), члана 2. став 3. тачка 8. и члана 9. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС “бр.88/11 и 104/16) и члана 40. Статута општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово бр.2/19) Скупштина општине Опово на седници одржаној 
30.12.2020. године, доноси                
 

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ 

 ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА -  ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА 
СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 
 

Члан 1. 
 

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ  Пројекат јавног приватног партнерства – за замену, 
рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на 
територији општине Опово на који је дато позитивно мишљење Комисије за ЈПП Републике Србије под бр. 
31/2020 од 20.11.2020. године, а који чине саставни део ово одлуке. 

 
Члан 2. 

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

општине Опово. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
Број:011-44/20 
Дана: 30.12.2020. године 
ОПОВО 
 
                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                                      Ненад Јосић 

 
 
 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Скупштина општине Опово  на седници која је одржана дана 01.10.2020. године донела је Одлуку о 

покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену, рационализацију и 
одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово. 
Дана 23.10.2020. решењем општинског већа општине Опово 02-86/2020 именован је стручни тим за 
реализацију пројекта са утврђеним задацима који су у складу са захтевима за израду предметног пројекта и 
спровођење поступка. 
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Стручни тим је израдио предлог Пројеката јавног приватног партнерства - Реконструкција, 
рационализација и одржавање система јавног осветљења на територији општине Опово. 

Вредност пројекта, тј вредност јавне набавке је  952.575,39 еура. ( 112.403.895,57 дин по курсу евра 
118,00) 

 
Циљеви пројекта су: 
 
1. Уштеда у трошковима електричне енергије, односно умањење средстава из буџета локалне 

самоуправе намењених за финансирање потрошње јавне расвете, 
2. Смањење ризика од  погоршања финансијских индикатора локалне самоуправе и да се она 

кредитно не задужи, 
3. Поправљање квалитета осветљења и у испоруци светлосне опреме, у складу са важећим 

стандардима пре свега ЕН 13201  
4. Дужи експлоатациони век опреме и система јавног осветљења  коришћењем штедљивих, 

модерних и економичних извора светлосне енергије, изузетних фотометријских карактеристика, 
врло високог степена механичке и електричне заштите, израђених од квалитетних и несаломивих 
материјала, а који ће бити захтевану кроз дефинисање критеријума за избор најповољнијег 
понуђача 

5. Алокација ризика, односно преношења ризика са јавног на приватног партнера, заштита животне 
средине, мање загађење ваздуха, односно смањење емисије угљен-диоксида(CO2) у складу са 
захтевима Европске Уније, побољшање јавне безбедности и побољшања задовољства грађана 
(остваривање друштвених ефеката и јавне користи). 

 
Најважнији резултати су: 

 
1. Пројекат се односи на  замену 1267 светиљки ( од укупно 1405. где је разлика између оних које 

се мењају и оних које се не мењају у ЛЕД светиљкама које сада већ постоје и чија замена није 
неопходна и није планирана) на целој територији општине Опово чија замена је вишеструко 
оправдана, 

2. Инвестицију финансира приватни партнер. Општина  се кредитно не задужује, већ из остварене 
уштеде плаћа надокнаду за примену мера енергетске ефикасности приватном партнеру у 
периоду од 15  година.  

3. Предложеном реконструкцијом издаци општине  се не увећавају, већ од првог испостављеног 
рачуна општина  остварује бенефит. Овај бенефит – уштеда се огледа у томе да ефикасне јавне 
расвете остварује и финансијски бенефит који се огледа кроз гарантовану уштеду електричне 
енергије на систему јавног осветљења од око 70% на годишњем нивоу , чији ће се ефекти делити 
према понуди потенцијалних приватних партнера.  

4. Услуга коју приватни партнер треба да понуди обухватиће припрему и израду пројектне 
документације, набавку, транспорт и монтажу опреме, управљање извођењем радова на замени 
постојећих светиљки за штедљиве LED светиљке, одлагање старе опреме на место које одреди 
јавни партнер, финансирање и одржавање пројекта и система јавног осветљења за време 
трајања уговора са циљем смањења буџетских трошкова и подизање нивоа ефикасности у 
пружању јавних услуга. 

5. Након реконструкције, општина ће већ у првој години остварити претпостављену гарантовану 
уштеду од најмање око 70,19%, , процењена финансијска уштеда за време трајања уговора од 15 
година ће достићи износ од  2% најмање годишње,  за општину Опово. Процењена финансијска 
уштеда ће бити тачно дефинисана кроз понуде потенцијалних Понуђача и она може бити и већа 
од пројектоване. 

6. Замена старих светиљки за нове ефикасне LED светиљке, 
7. Уштеда енергије, 
8. Побољшање квалитета осветљења, а тиме повећање опште безбедности и задовољство грађана, 
9. Квалитетно одржавање од стране приватног партнера, 
10. Квалитетно управљање системом јавног осветљења. 
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На основу горе наведеног може се закључити да је овај пројекат: 
1. Стратешки пројекат, зато што је у питању највиши облик инвестиционог улагања, 
2. Дугорочан (закључује се на 15 године), 
3. У питању је предфинансирано улагање од стране приватног партнера за испуњење јавног 

интереса, 
4. Реализација пројекта је по систему “ кључ у руке са управљањем” (Financing, Design, Built and 

Operations), 
5. Нов приступ (трајно улагање), 
6. Ново техничко решење којим се остварује већа енергетска ефикасност и смањење потрошње 

енергије, а самим тим и заштита животне средине, 
7. Користи се савремена технологија, 
8. Сада већ стандардан модел  на тржишту,  а већ имплементиран у више од 15  градова и општина 

у Србији, 
9. Нема улагања за општину Опово  – потпуно се ослања на ресурсе партнера и његове финансије. 
10. Значајне уштеде у случају повећања цене електричне енергије 

 
 
Поступак јавне набавке биће спроведен  у складу са ЗЈН и то као отворен поступак који ће трајати 

најмање 52 дана од дана објављивања.  
Како је предлог Пројекта јавног приватног партнерства – за замену, рационализацију и одржавање 

дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово урађен у 
складу са чланом 27. став 1 Закона о јавно приватном партнерству на који је Комисија за јавно приватно 
партнерство Владе Републике Србије дала позитивно мишљење бр  31/2020 од 20.11.2020. године предлаже 
се доношење одлуке као у диспозитиву, која је као основ за отпочињање поступка јавне набавке за одабир 
приватног партнера, у складу са законом који се уређују јавне набавке. 

 
309 
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самуправи( „Службени гласник Републике Србије“ број 

129/2007, 83/14- др. закон , 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 28, 32 и 44. Закона о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник Републике Србије“ број 36/06) члана 40. Статута општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19), Скупштина општине Опово на седници одржаној 
дана  30.12.2020.године,  донело је: 
 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ  И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
 

Члан 1. 
 
 Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак  доделе средстава 
црквама и верским заједницама  из буџета општине Опово. 
 

Члан 2. 
 
 Право учешћа у расподели средстава буџета општине Опово, имају цркве и верске заједнице на 
територији општине Опово. 
  

Члана 3. 
 
 По овом Правилнику општина Опово узима учешће у финансирању пројеката, програма и 
програмских активности цркава и верских заједница, а средства за финансирање опредељују се Одлуком о 
буџету општине Опово а за сваку буџетску годину.  
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Вредновање пројеката са јавног конкурса врши Стручна комисија. 
 

Члан 4. 
 
 Стручну комисију  образује Општинско веће општине Опово. 
 Комисија има укупно 3 (три) члана који се именују  на мандатни период од 4 (четири) године, са 
могућношћу разрешења. 
 Комисија може бити реизабрана и након истека мандатног периода. 
               Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и 
одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса). 
              Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него што потпише Изјаву 
из става 2. овог члана. 
              У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести 
остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса надлежни 
орган одлучује у сваком случају посебно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана 
као замену.                 
              Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад. 
 
 

Члан 5. 
 
 Једна црква или верска заједница може учествовати са једним предлогом пројекта и/или програмом 
на једном конкурсу. 
  

Члан 6. 
 
 Средства намењена црквама и верским заједницама из чл. 2. овог Правилника могу да се користе за 
реализацију пројеката и захтева из следећих области: 

- програми изградње, обнове и одржавања верских храмова и објеката; 
- програми заштите и бриге о верским објектима од изузетног  верског, културног и цаионалног 

значаја; 
- програми унапређења сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на 

образовном, културном и социјално – хуманитарном плану; 
- програми подршке богослужењима и верским обредимавезаним за значајне историске догађаје или 

личности 
- програми подршке организацији верскох манифестација од значаја за општину Опово. 

Члан 7. 
 
  Општинско већа општине Опово, доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса (са текстом 
конкурса) за учешће општине Опово у финансирању пројеката цркава и верских заједница,  средствима 
буџета општине Опово. 
 Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима не искористе сва финансијска средства буџета 
планирана за пројекте, јавни конкурс се може расписати и више пута. 
 

Члан 8. 

               Годишњи план расписивања јавних конкурса Општинско веће објављује најкасније до 31. јануара на 

званичној интернет страници општине и доставља Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем 

тексту: Kанцеларија). 

             Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу средстава, области, називу и планираном 

периоду расписивања јавног конкурсa (у даљем тексту: конкурс) и друге релевантне податке везане за 

конкурс. 
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Члан 9. 

              Избор програма који ће се финансирати средствима буџета општине Опово(у даљем тексту: буџет) 

врши се применом следећих критеријума: 

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника 

програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој 

се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају 

недостајућег дела средстава за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена 

средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

              Ближа мерила за избор програма применом критеријума из става 1. овог члана, као и  евентуалне 

допунске критеријуме који су специфични за одређену област утврђује Општинско веће  у тексту конкурса. 

Члан 10. 
 
Текст конкурса садржи: 
1. предмет јавног конкурса; 
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи; 
3. организације које имају право на подношење пријава; 
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 
5. документа која је потребно приложити уз пријаву; 
6. по потреби ближа упуства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу 
средстава за финансирање пројеката цркава и верских заједница ; 
7. место и рок за достављање пријаве; 
8. рок за доношење одлуке о избору; 
9. начин објављивања одлуке. 
 
 Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на  званичној интернет презентацији 
општине Опово. 
 

Члан 11. 
 
 Цркаве и верске заједнице ,подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне 
документације у предвиђеном року Комисији. 
 Конкурсна документација садржи: 
-  Пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта); 
-  Фотокопија решења о упису у Регистар цркава и верских заједница Министарства правде; 
-  Фотокопија картона депонованих потписа; 
-  Програм за текућу годину. 
 Пријавни образац је саставни део текста конкурса. 
 Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен 
печатом (на местима која су за то предвиђена). 
 Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају у складу са законом. 
 Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи 
могући начин. 
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Члан 12. 
 
 Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци. 
 Пријава се предаје на писарници општине Опово или шаље поштом на  адресу: Општина Опово, ул. 
Бориса Кидрича бр.10., 26204 Опово. 
 Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене 
на другу адресу неће бити узете у разматрање. 
 Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИВА  „НЕ ОТВАРАТИ“ 
 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. 
 

Члан 13. 
 
 Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број поена, на основу кога ће бити 
сачињена бодовна ранг листа. 
 Отварање пристиглих предлога пројеката вршиће се пред присутним члановима комисије. 
 Подносиоци предлога пројеката могу бити позвани од стране Комисије за презентацију свог предлога 
пројекта у случају нејасноћа. 
 

Члан 14. 
 
 У случају подношења предлога пројекта која је неблаговремена, недозвољена и издата од 
неовлашћеног лица, иста ће бити одбијена. 
 

Члан 15. 
 
 По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса 
израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу. 
 Извештај садржи све поднете пријаве, прелиминарну листу са бодовима предложених пројеката и 
предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Опово. 
 Извештај и прелиминарна листа објављују се на интернет порталу општине Опово 
(www.opovo.org.rs).  
 Незадовољни подносиоци пријаве имају правно на приговор Комисији на истакнуту ранг листу у року 
од 3 дана од дана истицања. Евентуалне приговоре решава Комисија у року од 3 дана од дана истека рока за 
приговор. 
 Комисија  извештај са ранг листом доставља Општинском већу.  
 Решења о додели средстава на основу извештаја са  ранг листом  доноси Општинско веће на основу 
којег ће се саставити уговор који потписује Председник општине са представницима цркава и верских 
заједница. 
  
             Жалба на ово решење није дозвољена  и исто је коначно. 
 

Члан 16. 
 
 Уговор о финасирању пројекта из буџета општине Опово садржи: 
 
- податке о уговорним странама (име , адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање); 
- назив и садржину пројекта; 
- укупну вредност пројекта; 
- износ средстава која се додељују из буџета Општине Опово за реализацију пројекта; 
- крајњи рок за реализацију пројекта; 
- права и обавезе уговорних страна; 
- услове за раскид уговора; 
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- начин решавања спорова. 
 

Члан 17. 
 
 Корисници средстава из овог Правилника дужни су да Комисији доставе наративни и финансијски 
извештај о реализацији пројекта након 30 дана од дана завршетка реализације пројекта односно најкасније 
до 1. фебруара наредне године. 

Образац за наративни и финансијски извештај је саставни део овог Правилника. 
 Уколико цркава и верска заједница, није достављала тражене извештаје из става 1. овог члана или 
ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да у буџет општине Опово 
врате уплаћена средства, у року од 15 дана од дана раскида уговoра о додели средстава уз увећање каматне 
стопе законом утврђене. 
  

Члан 18. 
 

            Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку доделе 
средстава црквама и верским заједницама бр. 110-8/2017 од 30.06.2017. године. 

Члан 19. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу даном  доношењан и  биће објављен  у „Општинском службеном 
гласнику општине Опово“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 110-11/20 
Дана :  30.12.2020. године                                                        
ОПОВО   
 
                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

            

 Ненад Јосић 
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310 

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-

62 /20 од 23.12.2020.године,  Скупштина општине Опово, на седници одржаној 30.12.2020. године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

I 

Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Опово ЛАЗИН МИРЈАНИ инжењеру 

организације рада  из Опова  ул. Максима Горког 69., 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 Тасић Зорану,  изабраном са коалиционе  изборне листе 

''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ'' престао је мандат одборника дана 18.12.2020.године на основу 

поднете оставке. 

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

кандидату за одборника Лазин Мирјани са напред наведене изборне листе и издала уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Опово  бр. 013-41/20  дана  23.12.2020.године. 

 Кандидат за одборникa Лазин Мирјана , дала je писану сагласност да прихвата мандат одборника 

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

седници одржаној дана 23.12.2020 године,  утврдила је сагласност  Одлуке  Општинске изборне комисије о 

додели мандата и Уверења о избору Лазин Мирјане за одборника Скупштине општине Опово и  предложила 

Скупштини да канидату за одборника Лазин Мирјани потврди  мандат одборника. У складу са наведеним, 

Скупштина општине Опово донела је Решење као у диспозитиву. 
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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:02-103/20 

У Опову 30.12.2020. године 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

          Ненад Јосић  

311 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) члана 

27.Одлуке о усклађивању Одлуке о промени оснивачког акта ЈП ''Младост'' Опово - пречишћен текст 

(„Општински службени гласник општине Опово“ бр.1/20.) и члана 40 став 1. тачка 10. Статута општине Опово 

(„Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), Скупштина општине на седници одржаној дана 

30.12.2020.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА  ЈП „ МЛАДОСТ “ ОПОВО  ЗА 

 2021. ГОДИНУ  

 

I 

Даје се сагласност ЈП „Младост“ Опово на Програм пословања за 2021.годину,  који је усвјио 
Надзорни одбор предузећа дана 15.12.2020.године, одлуком бр.2295 /2020.   

 

Програм пословања ,  дат је у прилогу овог решења и чини његов саставни део. 

 

II 

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

општине Опово.“   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број: 02-104/20  
Дана: 30.12.2020.године  
ОПОВО            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Ненад Јосић 

312 

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

број 2/19), Скупштина општине Опово, на седници одржаној дана 30.12.2020.године, донела је: 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 

2021.ГОДИНУ 

 

I 

 

ДАЈЕ се сагласност на План и  Програм рада Општинске народне библиотеке Опово за 2021. годину,  који је  

усвојен од стране Управног одбора установе на седници дана 16.12.2020.године. 

ll 

 

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

Опово.''  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     

Број: 02-105 /20                

Датум : 30.12. 2020. годне                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

ОПОВО                                                                                                                                          Ненад Јосић 
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