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На основу члана 48. став 3 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,бр. 129/2007 и 54/2011) и 
члана 40. Статута Општине Опово (''Општински службени гласник општине Опово '' бр. 2/2019), Скупштина 
општине Опово , на седници одржаној дана 29.08.2019.године , донела је : 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 
I 

Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Опово МАРКОВ МИЛОШУ из Опова Бориса Кидрича 83,  са  
Изборне листе '' Александар Вучић -Србија побеђује.“ 
 

II 
Мандат одборника из тачке I овог решења почиње да тече даном потврђивања мандата и  траје до истека 
мандата одборника  чији је  мандат престао. 

III 
Ово 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 
Одредбом члана 48. став 3. 3акона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 54/2011),  
прописано је да кандидат коме је додељен мандат одборника , а коме је мандат престао због преузимања 
функције председника општине односно градоначелника  , заменика председника општине  или заменика 
градоначелника , мандат се поново додељује у истом сазиву Скупштине јединице локалне самоуправе под 
условима: да је кандидату престала функција председника општине односно градоначелника,  заменика 
председника општине  или заменика градоначелника, да постоји упражњено одборничко место  које припада 
истој изборној листи као и да је Изборној комисији поднео захтев за поновну доделу мандата одборника. 
Одлуком  Изборне комисије општине Опово,  Марков Милошу поново је додељен мандат одборника са 
Изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, у истом сазиву Скупштине општине Опово који му је 
престао преузимањем функције заменика председника општине Опово. Мандат је поново додељен Марков 
Милошу  због престанка  функције заменика председника општине Опово применом члана 48. став 3. Закона о 
локалним  изборима. 
Чланом 48.став 3 Закона о локалним изборима  прописано је да „кандидату за одборника коме је био 
додељен мандат одборника, а којем је мандат престао због преузимања функције председника општине или 
градоначелника, односно заменика председника општине или градоначелника , мандат се поново додељује у 
истом сазиву скупштине јединице локалне самоуправе  под условима : 
- да  је кандидату престала функција председника општине или градоначелника, односно заменика 
председника општине или градоначелника; 
- да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи; 
- да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео  захтев за доделу мандата 
одборника.“ 
Изборна комисија општине Опово, утврдила је испуњеност наведених услова,  те донела Одлуку о додели 
мандата Марков Милошу и издала уверење о избору, а мандатно -имунитетска комисија предложила 
потврђивање мандата.  
На основу Одлуке Изборне комисије општине о додели  мандата и издатог уверења о избору,  Извештаја 
Мандатно- имунитетске комисије Скупштине општине Опово донето је решење као у диспозитиву. 
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 -37/19                                                                                                   Угринов М. Драган,  дипл.екон.                                                
Дана: 29.08.2019. године                                                                              мастер менаџмента у здравству 
ОПОВО 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/014–др. закон и 101/2016-
др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 
2/2019), Скупштина општине Опово, на седници одржаној дана 29.08.2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ОПОВО 2018 - 2020 ГОДИНА 

 
I 

УСВАЈА СЕ Стратегија руралног развоја општине Опово за временски период од 2018. до 2020.године, као 
стратешки развојни документ који дефинише основне развојне приоритете општине Опово из области 
руралног развоја и начин њихове реализације. 

II 
Саставни део ове одлуке је Стратегија руралног развоја општине Оповo за период 2018 -2020.година. 

III 
Ову одлуку објавити у „ Општинском службеном гласнику општине Опово “, а Стратегију руралног развоја на 
званичној интернет адреси Општине Опово www.opovo .org. rs. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ             
Број: 011-32/19      
Дана: 29.08.2019. год              
ОПОВО 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 
                    Драган M.Угринов, дипл.екон. 

                                                                                                                                                       мастер менаџмента у здравству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opovo/
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На основу члана 90. став 1. и члана 107.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“ 
број 88/2017, 27/2018 – др.закон и 10/2019), члана 4. и 27. став 2. Закона о јавним службама („Сл. гласник. РС“, 
број 42/1991, 71/1994,79/2005- др.закон и 83/2014- др.закон), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник. РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018 ) и  члана 40. 
став 1. тачка 11). Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/2019), 
Скупштина општине  на седници одржаној дана 29.08. 2019. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О  УКИДАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО 
 

Члан 1. 
Укида се Основна школа „ Доситеј Обрадовић“ Опово са седиштем  у Опову,  ул. Братства јединства бр. 14 ( у 
даљем тексту Школа), чији је оснивач општина Опово са даном 31.08.2020. године. 

Члан 2. 
Ученици уписани у Школу имају право да заврше започето основно образовање у новим основним школама 
које се оснивају у складу са Одлуком о мрежи јавних основних школа на територији општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово“ број 4/2019), према одредби одлука о оснивању школа. 

Члан 3. 
Запослене у Школи преузимају нове основне школе које се оснивају у складу  са Одлуком о мрежи јавних 
основних школа на територији општине Опово, почев од 01.09.2020. године, ), према одредби одлука о 
оснивању школа. 

Члан 4. 
Укинута школа усвојиће завршни рачун са стањем на дан 31.08.2020. године. 

Члан 5. 
Непокретности које користи Школа остају у јавној својини, а право коришћења ових непокретности  почетком 
примене одлука о оснивању нових школа прелази на новоосноване школе. 

Члан 6. 
Покретне ствари, и друга имовинска права и обавезе на основу дужничко - поверилачких односа Школе, 
преузимају нове основне школе које се оснивају у складу са Одлуком о мрежи јавних основних школа на 
територији општине Опово, а према одредбама одлука којима се оснивају. 

Члан 7. 
Ова одлука  ступа на снагу осам дана од дана објављивања  у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:011-33/19 
Датум: 29.08.2019.год 
ОПОВО    
                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Драган М.Угринов, дипл.екон. 
мастер менаџмента у здравству 

 
 
 

 
 
 
 
 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 31.08.2019 

6 

 

 

Образложење 
 
Правни основ за доношење Одлуке о  укидању се основна школа „ Доситеј Обрадовић“ Опово садржан је у 
члану 90. став 1. и члану 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 
88/2017 , 27/2018 – др.закон и 10/2019), члану 4. и 27. став 2. Закона о јавним службама („Сл. гласник. РС“, број 
42/1991, 71/1994,79/2005- др.закон и 83/2014- др.закон), члану 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник. РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 -др. Закон и 47/2018 ) и  члану 40. 
став 1. тачка 11). Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/2019).    
Разлози за доношење Одлуке су садржани у  Одлуци  о мрежи јавних основних школа на територији општине 
Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 4/2019), којом је девинисано да се оснивају две 
оновне школе и то: 
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Опово, ул. Братства јединства бр. 14. са 

издвојеним одељењем „Свети Сава“ Сефкерин, ул. Парковска бр.2; 

Основна школа „Зоран Петровић“ Сакуле, ул.Трг маршала Тита бр.9. са 

издвојеним одељењем „Олга Петров“  Баранда, ул. Трг маршала Тита бр.12. 

Како је рад и фунционисање школа везано за школску годину, овом Одлуко је дефинисано да се постојећа 
школа укида 31.08.2020. године, како би се извршиле све правне, технишке и орагизационе промене за 
формирање и почетак рада нових основних школа. 

Финансиска структура трошкова неће бити битно измењена, а средстав се обезбеђују из буџета Републике 
Србије и буџета општине Опово. 

 
                                                                                

Председник Општинског већа 
                                                                                                                                  др Зоран Тасић 
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На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017, 
27/2018 – др.закон и 10/2019), члана 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник. РС“, број 42/1991, 
71/1994,79/2005- др.закон и 83/2014- др.закон), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник. РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 -др. Закон и 47/2018 ) и  члана 40. став 1. тачка 11). 
Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/2019), Скупштина општине  на 
седници одржаној дана  29.08. 2019. године,  доноси 

 
ОДЛУКУ 

О  ОСНИВАЊУ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО 
 

Члан 1. 
Оснива  се Oсновна школа „ Доситеј Обрадовић“ Опово са седиштем  у Опову,  ул. Братства јединства бр. 14  са 
издвојеним одељењем „Свети Сава“ Сефкерин, ул. Парковска бр.2  ( у даљем тексту Школа), за обављање 
делатности основног образовања и васпитања. 

Члан 2. 
Школа ће пословати под називом:  Основна школа „ Доситеј Обрадовић“ Опово 
Седиште школе је у Опову,  ул. Братства јединства бр. 14. 
Делатност школе се основно образовање и васпитање ( Шифра: 8520)  

Члан 3. 
На оснивање, организацију и рад школе примељују се прописи о јавним службама, основној школи и Закон о 
основама система образовања и васпитања. 

Члан 4. 
Средстав за основање и почетак рада Школе обезбеђују се у складу са законом и Одлуком о буџету општине 
Опово. 

Члан 5. 
Школа почиње са радом 01.09.2020. године. 

Члан 6. 
Школа остварује план и програм наставе и учења основног образовања и васпитања од првог до осмог 
разреда основне школе, почев од школске 2020/2021 године. 
План и програм наставе и учења основног образовања и васпитања школа остварује на српском језику. 
 

Члан 7. 
До именовања школског одбора надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине образоваће привремени 
Школски одбор који има девет чланова. 
Привремени Школски одбор Школе: 

1. Донеће статут Школе у року од 15 дана од дана именовања; 

2. Донеће школски програм и годишњи план рада Школе; 

3. Обавиће и друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом. 

Члан 8. 
До избора директора Школе његове послове обављаће вршилац дужности директора Школе, кога ће 
именовати надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 9. 
Школа ће донети опште акте у року од 15 дана од дана доношења Статута Шкoле. 

Члан 10. 
Ученици који су започели основно образовање и васпитање у Oсновној школи „ Доситеј Обрадовић“ Опово за 
уписна подручја Опово и Сефкерин, која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе „ Доситеј 
Обрадовић“ Опово, наставиће стицање основног образовања и васпитања у Основној школи „ Доситеј 
Обрадовић“ Опово са седиштем  у Опову,  ул. Братства јединства бр. 14  са издвојеним одељењем „Свети 
Сава“ Сефкерин, ул. Парковска бр.2, почев од 01.09.2020. године. 
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Члан 11. 
Даном почетка рада Школа преузима део запослених у Oсновној школи „ Доситеј Обрадовић“ Опово, у складу 
са планом и програмом рада и аком о систематизацији радних места. 

Члан 12. 
Непокретности које је  користила Oсновна школа „ Доситеј Обрадовић“ Опово остају у јавној својини, а право 
коришћења ових непокретности  почетком примене ове  одлуке прелази на новоосновану школу, а чине их 
непкретности у насељеним местима Опово и Сефкерин, са стањем на дан 31.08.2020. године. 
Покретне ствари, и друга имовинска права и обавезе на основу дужничко - поверилачких односа Oсновне 
школе „ Доситеј Обрадовић“ Опово, преузимају нове основне школе које се оснивају у складу са Одлуком о 
мрежи јавних основних школа на територији општине Опово, а на основу извршеног пописа покретних ствари, 
права и обавеза и споразума између новоформираних школа са стањем на дан 31.08.2020. године. 
 

Члан 13. 
Школа је дужна да преузме матичне књиге и друге евиденције закључно са 31.08.2020. године. 

Члан 14. 
Ова одлука  ступа на снагу осам дана од дана објављивања  у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                          Драган М. Угринов, дипл.екон 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                  мастер менаџмента у здравству 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:011-34/19 
Датум: 29.08.2019. год 
ОПОВО    
 

Образложење 
 
Правни основ за доношење Одлуке о  оснивању основна школа „ Доситеј Обрадовић“ Опово садржан је у 
члану 90. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017 , 27/2018 
– др.закон и 10/2019), члану 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник. РС“, број 42/1991, 71/1994,79/2005- 
др.закон и 83/2014- др.закон), члану 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник. РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 -др. Закон и 47/2018 ) и  члану 40. став 1. тачка 11). Статута општине 
Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/2019),    
Разлози за доношење Одлуке су садржани у  Одлуци  о мрежи јавних основних школа на територији општине 
Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 4/2019), којом је дефинисано да се оснивају две 
оновне школе и то: 
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Опово, ул. Братства јединства бр. 14. са 

издвојеним одељењем „Свети Сава“ Сефкерин, ул. Парковска бр.2; 

Основна школа „Зоран Петровић“ Сакуле, ул.Трг маршала Тита бр.9. са 

издвојеним одељењем „Олга Петров“  Баранда, ул. Трг маршала Тита бр.12. 

Како је рад и фунционисање школа везано за школску годину , овом Одлуко је дефинисано да се нова школа 
почети са радом 01.09.2020. године, како би се извршиле све правне, техничке и орагизационе припреме за 
формирање и почетак рада нових основних школа. 

Финансиска структура трошкова неће бити битно измењена, а средстав се обезбеђују из буџета Републике 
Србије и буџета општине Опово. 

 
                                                                                

Председник Општинског већа 
                                                                                                                                   др Зоран Тасић 
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149 
На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017, 
27/2018 – др.закон и 10/2019), члана 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник. РС“, број 42/1991, 
71/1994,79/2005- др.закон и 83/2014- др.закон), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник. РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 -др. Закон и 47/2018 ) и  члана 40. став 1. тачка 11). 
Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/2019), Скупштина општине  на 
седници одржаној дана 29.08.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О  ОСНИВАЊУ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ“ САКУЛЕ 

 
Члан 1. 

Оснива  се Основна школа „ Зоран Петровић“ Сакуле са седиштем  у Сакулама,  ул.Трг маршала Тита бр.9  са 
издвојеним одељењем „Олга Петров“  Баранда, ул. Трг маршала Тита бр.12. ( у даљем тексту Школа), за 
обављање делатности основног образовања и васпитања. 

Члан 2. 
Школа ће пословати под називом:  Основна школа „ Зоран Петровић“ Сакуле  
Седиште Школе је у Сакулама,  ул.Трг маршала Тита бр.9   
Делатност Школе се основно образовање и васпитање ( Шифра: 8520)  

Члан 3. 
На оснивање, организацију и рад Школе примељују се прописи о јавним службама, основној школи и Закон о 
основама система образовања и васпитања. 

Члан 4. 
Средстав за основање и почетак рада Школе обезбеђују се у складу са законом и Одлуком о буџету општине 
Опово. 

Члан 5. 
Школа почиње са радом 01.09.2020. године. 

Члан 6. 
Школа остварује план и програм наставе и учења основног образовања и васпитања од првог до осмог 
разреда основне школе, почев од школске 2020/2021 године. 
План и програм наставе и учења основног образовања и васпитања школа остварује на српском језику. 

Члан 7. 
До именовања школског одбора надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине образоваће привремени 
Школски одбор који има девет чланова. 
Привремени Школски одбор Школе: 

1. Донеће статут Школе у року од 15 дана од дана именовања: 

2. Донеће школски програм и годишњи план рада Школе; 

3. Обавиће и друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом. 

Члан 8. 
До избора директора Школе његове послове обављаће вршилац дужности директора Школе, кога ће 
именовати надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 9. 
Школа ће донети опште акте у року од 15 дана од дана доношења Статута Шкoле. 

Члан 10. 
Ученици који су започели основно образовање и васпитање у Основној школи „ Доситеј Обрадовић“ Опово за 
уписна подручја Баранда и Сакуле, која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе „ Доситеј 
Обрадовић“ Опово, наставиће стицање основног образовања и васпитања у Основној школи „Зоран Петровић“ 
Сакуле са седиштем  у Сакулама,  ул. Трг маршала Тита бр. 9  са издвојеним одељењем„Олга Петров“  Баранда, 
ул. Трг маршала Тита бр.12 почев од 01.09.2020. године. 

Члан 11. 
Даном почетка рада Школа преузима део запослених у Основној школи „ Доситеј Обрадовић“ Опово, у складу 
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са планом и програмом рада и аком о систематизацији радних места. 
Члан 12. 

Непокретности које је  користила Основна школа „ Доситеј Обрадовић“ Опово остају у јавној својини, а право 
коришћења ових непокретности  почетком примене ове  одлуке прелази на новоосновану школу, а чине их 
непкретности у насељеним местима Баранда и Сакуле са стањем на дан 31.08.2020. године. 
Покретне ствари, и друга имовинска права и обавезе на основу дужничко - поверилачких односа Основне 
школе „ Доситеј Обрадовић“ Опово, преузимају нове основне школе које се оснивају у складу са Одлуком о 
мрежи јавних основних школа на територији општине Опово, а на основу извршеног пописа покретних ствари, 
права и обавеза и споразума између новоформираних школа са стањем на дан 31.08.2020. године. 

Члан 13. 
Школа је дужна да преузме матичне књиге и друге евиденције закључно са 31.08.2020. године. 

Члан 14. 
Ова одлука  ступа на снагу осам дана од дана објављивања  у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:011-35/19                    
Датум: 29.08.2019. год. 
ОПОВО                                                                
                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                  Драган М. Угринов, дипл.екон. 
                                                                                                                              мастер менаџмента у здравству 
 

Образложење 
 

Правни основ за доношење Одлуке о  оснивању основна школа „ Зоран Петровић “ Сакуле садржан је у члану 
90. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017 , 27/2018 – 
др.закон и 10/2019), члану 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник. РС“, број 42/1991, 71/1994,79/2005- 
др.закон и 83/2014- др.закон), члану 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник. РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 -др. Закон и 47/2018 ) и  члану 40. став 1. тачка 11). Статута општине 
Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/2019),    
Разлози за доношење Одлуке су садржани у  Одлуци  о мрежи јавних основних школа на територији општине 
Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 4/2019), којом је девинисано да се оснивају две 
оновне школе и то: 
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Опово, ул. Братства јединства бр. 14. са 

издвојеним одељењем „Свети Сава“ Сефкерин, ул. Парковска бр.2; 

Основна школа „Зоран Петровић“ Сакуле, ул.Трг маршала Тита бр.9. са 

издвојеним одељењем „Олга Петров“  Баранда, ул. Трг маршала Тита бр.12. 

Како је рад и фунционисање школа везано за школску годину, овом Одлуко је дефинисано да се нова школа 
почети са радом 01.09.2020. године, како би се извршиле све правне, технишке и орагизационе припреме за 
формирање и почетак рада нових основних школа. 

Финансиска структура трошкова неће бити битно измењена, а средстав се обезбеђују из буџета Републике 
Србије и буџета општине Опово. 

 
                                                                                

Председник Општинског већа 
                                                                                                                                              др Зоран Тасић 
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На основу чл. 29 и 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр.87/2018) и чл. 40. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине 
Опово” бр.2/19), Скупштина општине Опово, на  седници, одржаној дана 29.08.2019. године, донеоси: 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Опово ( у даљем 
тексту:  Штаб) у следећем  саставу: 
 

1. др Зоран Тасић  - председник општине -  командант Штаба; 
2. Жика Несторовић  – заменик председника општине – заменик комаданта Штаба ; 
3. Вјера Торњош – инспектор за цивилну заштиту општине Опово – начелник Штаба; 
4. Јелена Петровић – начелник општинске 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. Славко Манчев – руководилац Одељења за привреду и финансија; 
10. Раде Цветановић – руководилац Одељења за имовинско правне, стамбено комоналне послове, 

урбанизам, грађевинарство и заштиту животне својине- члан Штаба; 
11. Иванка Петров – секретар Црвеног крста – члан Штаба; 
12. Александар Спасојевић – комунални испектор – члан Штаба; 
13. Фуад Баба Алић – саветник на пословима одбране – члан Штаба; 
14. Милован Миланков – саветник за послове пољопривреде – члан Штаба; 
15. Чеда Вучковић – новинар – члан Штаба. 

 
Члан 2. 

 
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: 
 
1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
 
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
 
3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за 
њихово унапређење; 
 
4) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и 
предлаже мере за њихово побољшање; 
 
5) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 
 
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим 
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мерама. 
 
7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање 
ванредне ситуације; 
 
8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама; 
 
9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 
 
10) ангажује субјекте од посебног значаја; 
 
11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 
 
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном 
органу на усвајање; 
 
13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и 
спасавања. 
 
14) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 
 
15) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама 
локалне самоуправе; 
 
16) предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 
 
17) обавља друге послове у складу са законом. 
 
Члан штаба за ванредне ситуације је дужан да се одазове и учествује у обуци. 
 
 

Члан 3. 
 
Штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 
Штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и деловодник, у складу са посебним законом. 
 
Стручне и административне послове за потребе Штаба за ванредне ситуације обавља Општинска управа. 
 

Члан 4. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању општинског штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр.7/11 и 15/12). 
 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику општине Опово“. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                                         Драган  М.Угринов, дипл.екон. 
ОПШТИНА ОПОВО  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:011-36/19                                                                                                                  мастер менаџмента у здравству 
Датум:29.08.2019.год. 
ОПОВО    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
151 
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 118. Закона о здравственој заштити („ Службени гласник РС“ бр.25/2019) 
и члана 40 Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2019), на предлог 
Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштина општине Опово на седници 
одржаној дана 29.08.2019. године,  донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ОПОВО 

 
I 
 

Др Софији Поповић, специјалисти опште стоматологије  из Београда, Светогорска бр 12, престаје дужност 
директора Дома здравља Опово са даном 15.09.2019. године,  због истека мандата. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“. 

Образложење 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 118. сатав 1. Закона о здравственој заштити („ 
Службени гласник РС“ бр.25/2019),  којиим је прописано да дужност директора здравствене установе  престаје 
истеком мандата и разрешењем.  
Др Софија Поповић, специјалиста опште стоматологије именована је  на дужност директора Дома здравља 
Опово на мандатни период од 4 (четири) године решењем Скупштине општине Опово бр. 02-44/15  од  
15.09.2015. године.  
Комисија за кадроваска , административна питања и радне односе Скупштине општине Опово на својој 
седници од 23.08.2019. године, утврдила је испуњеност услова за престанак дужности директору Дома 
здравља Опово због истека мандата, те предложила Скупштини општине Опово доношење решења о 
престанку дужности директору  Дома здравља Опово др Софији Поповић по овом основу са даном 15.09.2019. 
године, као датумом истека четворогодишњег мандатног периода.   
 
Сагласно изнетом, а на основу члана 118. став 1. Закона о здравственој заштити, одлучено је као у диспозитиву 
решења.  
 
Упутство о правном средству:  
Против овог решења није дозвољена жалба ,али се може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                                  Драган М.Угринов , дипл.екон. 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                                         мастер менаџмента у здравству 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-38/2019Дана:29.08.2019.год 
ОПОВО 
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152 
На основу члан 32. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон 
101/2016 -др. закон и 47/2018), члана 113. став 3 и 116. Закона о здравственој заштити („ Службени гласник РС“ 
бр.25/2019) и члана 40.Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2019), на 
предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштина општине Опово на 
седници одржаној дана 29.08.2019. године,  донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ОПОВО 

 
I 

Др Софији Поповић,  специјалиста опште стоматологије из Београда  Светогорска бр 12  именује се за  
директора Дома здравља Опово на мандатни период од 4 (четири) године , почев од 16.09.2019. године. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“. 
 

Образложење  
 

Правни основ за доношење решења садржан је у одребама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („ Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др закон 101/2016 -др.закон и 47/2018) и члану 40. 
тачка 13. Статута општине Опово  („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2019), којим је 
утврђено да скупштина општине  именује  и разрешава директора установе чији је оснивач, у складу са 
законом. 
Чланом 116. Закона о здравственој заштити („ Службени гласник РС“ бр.25/2019), између осталог прописано је 
да се директор здравствене установе именује на основу јавног конкурса, који расписује управни одбор 
установе, те да оснивач на основу предлога управног одбора установе именује директора. 
Управни одбор Дома здравља Опово, спровео је конкурс за именовање директора и након спроведеног 
конкурса дана 02.08.2019.године, благовремено доставио оснивачу Скупштини општине Опово Записник о 
извршеном изборном поступку  и  Ранг листу  кандидата за директора Дома здравља Опово,  са предлогом да 
се за директора Дома здравља Опово именује  др Софија Поповић , једини кандидат који се јавио на конкурс и 
који испуњава услове утврђене конкурсом и поседује  знања и вештине потребне за успешно обављање 
функције директора установе. 
Комисија за кадроваса, административна питања и радне односе Скупштине општине Опово, на основу 
приложене документације констатовала је да је изборни поступак спроведен у свему у складу са чланом 116. 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.25/2019), да др Софија Поповић испуњава све 
законом прописане услове за именовање за директора здравствене установе о чему су приложени потребни 
докази, дала позитивно мишљење o наведеном предлогу, те утврдила предлог решења за именовање 
директора Дома здравља Опово. 
Скупштина општине Опово,  у складу са Законом о здравственој заштити донела је  решење  као у диспозитиву. 
 
Упутство о правном средству:  
Ово решење је коначно и против њега није допуштене жалба, а може се покренути управни спор код 
надлежног Управног суда у року од од 30 дана од дана достављања решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                               Драган М. Угринов,  дипл.екон. 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                        мастер менаџмента у здравству 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-39/2019 
Дана:29.08.2019.год 
ОПОВО 
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153 
На основу члана 11.,13 и 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 54/2011),  

члана 40. и 55. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), Скупштина 
општине Опово на  седници одржаној дана 29.08.2019. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ  
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО У 
СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

Мења се решење Скупштине општине Опово o именовању  председника и чланова Изборне комисије општине 
Опово у сталном саставу  број 02-56/18 од 20.12.2018. године  и 02-7/19  од 18.3.2019. године  у таки I  подтачка 
7  и то :  
 
САША ЈОВАНОВ из Опова , именован на предлог  Одборничке групе „Зато што волим Опово“ разрешава се 
дужности заменика члана Изборне комисије општине Опово у сталном саставу,  на лични захтев због поднете 
оставке. 
 
МАРИЈА АНДРЕА БРАД  из  Опова ул. Светозара Марковића 38, именује се  за заменика члана Изборне 
комисије  општине Опово у сталном саставу , на предлог Одборничке групе „Зато шо волим Опово“ 

II 
Мандат разрешеног заменика члана Изборне комисије општине Опово престаје даном разрешења. 
Мандат новоименованог заменика члана траје најдуже до истека мандата Изборне комисије општине Опово, а 
почиње да тече даном доношења овог Решења.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“. 

 IV 
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 
 

Образложење 
 

Правни основ за доношење Решења о именовању изборне комисије општине Опово у сталном саставу 
садржан је у одредбама чланова 11.,13.,14., Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 
54/11) и члану 55. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/19), који 
дефинишу органе за спровођење  избора, њихов састав услове и начин образовања. Чланом 55. Статута 
општине Опово   општинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и осам чланова, које именује 
скупштина на предлог одборничких група сразмерно броју одборника.  
Ставом 3. истог члана дефинисано је да председник и чланови изборне комисије у сталном саставу, имају своје 
заменике.   
САША ЈОВАНОВ , заменик члана Изборне комисије општине Опово у сталном саставу  дана  10.07.2019.године, 
поднео је неопозиву оставку на наведену функцију, а на коју је именован решењем Скупштине општине Опово 
бр 02-56/18 од 20.12.2018.године. О поднетој оставци  обавештена је одборничка група на чији предлог је 
извршено именовање.  
Сходно члану  14. Закона о локалним изборима, одборничка група  „Зато што волим Опово“ као овлашћени 
предлагач доставила је дана 06.08.2019. године нови  предлог да се за заменика члана  испред  ове 
одборничке групе  уместо Саше Јованов именује Марија Андреа Брад.  
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на основу поднете оставке и предлога 
одборничке групе утврдила је предлог решења  о измени решења, те је Скупштина општине Опово донела је 
решење као у диспозитиву. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                     Драган M. Угринов, дипл .екон 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                              мастер менаџмента у здравству 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:02-40/19    
Дана:29.08.2019.год 
ОПОВО 

 
154 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др.закон, 
101/16 – др. закон и 47/2018) ), члана 116. став 5 и члана 117. став 3.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр.88/17, 27/18 - др закон и 10/19), члана 40. тачка 13. Статута Општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19), Скупштина општине Опово на седници одржаној 
дана                        29.08.2019.године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО 
 

I 
Мења се Решење Скупштине општине Опово о именовању чланова Школског одбора Основне школе  „Доситеј 
Обрадовић“ Опово бр.02-79/16 од 29.06.2016.године и 02-59/17 од 18.12.2017.године у тачки I у делу  
 
„представници локалне самоуправе“ и „представници запослених“ и то: 
 
СМИЉКИ АНТИЋ из Опова ул. Иве Лоле Рибара бр.1 , престаје мандат члана Школског одбора Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Опово на који је именована  решењем Скупштине општине бр 02-79/16 од 
29.06.2016.године, као представник локалне самоуправе, услед смрти именоване. 
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Опово ЈАСНА ПРЕМ из  Опова ул. 
Иве Лоле Рибара бр. 50, као представник  локалне самоуправе. 
 РАЗРЕШАВА СЕ на лични захтев дужности члана Школског одбора Основне школе  „Доситеј Обрадовић“ 
Опово, ЖАРКО ДЕМИЋ, наставник географије - представник запослених, на  основу поднете оставке. 
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Опово ДРАГАНА МИЈАТОВ, 
дипломирани професор енглеског језика из Београда, ул. Вјекослава Афрића 6, као представник запослених. 

II 
Мандат именованованих чланова  Школског одбора,  траје до истека мандата Школског одбора ОШ „ Доситеј 
Обрадовић“ Опово, утврђеног Решењем Скупштине општине Опово о именовању чланова Школског одбора 
број 02-79/16 од 29.06.2016. године и 02-59/17 од 18.12.2017.године. 

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

Образложење 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони и 10/2019), између осталог прописан  је састав  и   услови за именовање ограна управљања школа - 
школског одбора.  
Наведеном одредбом  прописано је  да школски одбор  има девет чланова укључујући и председника, да 
орган управљања чине по 3 представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника јединице локалне самоуправе, као и да чланове органа управљања именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а да председника бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова органа управљања.   
 Чланове школског одбора предлажу наставничко веће из реда запослених, савет родитеља из реда родитеља 
и овлашћени предлагач јединица локалне самоуправе. Од стране овлашћеног предлагача локалне самоуправе 
предложено је да се члану Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Опово, представнику 
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локалне самоуправе Смиљки Антић која је преминула утврди престанак мандата, а  да се за члана Школског 
одбора именујe Прем Јасна из Опова.  
Чланом 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони и 10/2019) утврђено је да мандат органа управљања, односно чланова школског одбора траје четири 
године и да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата, поједине чланове  на 
лични захтев.  
Дописом директора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово бр.1148 од 10.06.2019. године, Скупштина општине Опово 
обавештена је о оставци Демић Жарка, наставника географије члана Школског одбора, представника 
запослених.Истовремено је  Скупштини општине Опово достављен предлог Наставничког већа,  да се за члана 
Шклоског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић “ Опово као представник запослених именује  Драгана Мијатов, 
дипломирани професор енглеског језика.  
На основу напред наведеног, а у складу са надлежностима Скупштине општине прописаним чланом 32. Закона 
о локалној самоуправи и чланом 40. Статута Општине Опово донето је решење као у диспозитиву.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                            Угринов М Драган, дипл.екон. 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                                     мастер менаџмента у здравству  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-20/19 
Дана:29.08.2019. год. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
 
154 

На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. Гласник РС“, број 129/07, 
83/14, 101/16 и 47/18 ), члана 116. став 5, члана 117. став 3. Закона о основама система, образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС “ број 88/17, 27/18 -др закон и 10/19) и члана 40. тачка 13. Статута  општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово“ број 2/19),Скупштине општине Опово на седници одржаној 
дана 29.08.2019.године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
''БАМБИ'' ОПОВО 

 
l 

Мења се Решење Скупштине општине Опово о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе 
''Бамби'' Опово бр.02-78/16 од 29.06.2016.године, 02-99/16 од 28.09.2016 године и 02-40/18 од 
31.10.2018.године  у тачки  I став 1.  подтачка 2  решења, у делу „ представници локалне самоуправе “ и то: 
 
 
ДРАГАНА ПАВЛОВСКИ из Опова,  Жарка Зрењанина 10, представник локалне самоуправе, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Бамби“ Опово  пре истека мандата, на лични захтев. 
 
ИГОР ВУЈИЋ из Опова, Максима Горког 54, именује се за члана Управног одбора Предшколске установе 
„Бамби“ Опово као представник локалне самоуправе. 
 

II 
Мандат именовног члана Управног одбора  из тачке I  овог Решења,  траје  до истека мандата члановима 
Управног одбора  именованих Решењима  Скупштине општине Опово бр.02-78/16 од 29.06.2016.године, 02-
99/16 од 28.09.2016.године и 02-40/18 од 31.10.2018. године    
 

III 
Oво Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Општинском службеном  гласнику општине 
Опово.'' 
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Образложење 

 
Чланом 116. став 5.Закона о основама система, образовања и васпитања („Сл. гласник РС “ број 88/17, 27/18 -
др закон и 10/19), прописано је  да чланове органа управљања установе именује и разрешава  скупштина 
јединице локалне  самоуправе, а председника бирају  чланови већином гласова од укупног броја чланова 
органа управљања. 
Одредбама члана 117. став 3. Закона,  прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити 
пре истека мандата поједине чланове на лични захтев. 
Драгана Павловски члан Управног одбора ПУ „Бамби “, именована као представник локалне самоуправе, 
обратила се Скупштини општине Опово захтевом број 02-10/19. за разрешење  дужности. Овлашћени 
предлагач јединице локалне самоуправе поднео је предлог да се уместо Павловски Драгане  као представник 
локалне самоуправе за члана Управног одбора ПУ „Бамби“ именује Игор Вујић.  
На основу напред наведеног, а у складу са надлежностима Скупштине општине прописаним чланом 32. Закона 
о локалној самоуправи и чланом 40. Статута Општине Опово, донето је решење као у диспозитиву.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                                Драган М. Угринов дипл.екон 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                                          мастер менаџмента у здравству 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:02-41/16 
Дана:29.08.2019.год 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. Гласник РС“, број 129/07, 83/14,101/16 и 47/18), члана 
40 и  44. Статута Општине Опово ("Општински службени гласник општине Опово" бр. 2/19) и члана 49. и 52. 
Пословника о раду Скупштине општине Опово ("Општински службени гласник општине Опово" бр. 
2/13),Скупштина општине Опово на седници одржаној 29.08.2019.године, донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

МАНДАТНО - ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
У Решењу Скупштине општине Опово о именовању председника, заменика председника и чланова Мандатно - 
имунитетске комисије бр.02-46/16од 18.05.2016. године (''Општински службени гласник општине Опово'' 
бр.6/16), врши се измена у тачки I и то: 

 
Утврђује се престанак мандата председнику Мандатно-имунитетске комисије Антић Смиљки због смрти. 
За председника Мандатно имунитетске комисије  именује се:  
 
Милован Кнежевић из Баранде ул.29. Новембра бр.23. 
 

II 
Мандат именованом члану траје до истека мандата комисији утврђеног решењем Скупштине општине Опово о 
избору председника и чланова мандатно имунитетске комисије број 02-46/16 од 18.05.2016.године. 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у ''Општинском  службеном  гласнику општине 
Опово''. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                               Драган М. Угринов, дипл.екон 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                                      мастер менаџмента у здравству   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-42/19 
Дана:28.09.2019.год 
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На основу члана 40. Статута Опшштине Опово („Општински службени гласник оштине Опово“ бр. 2/2019), 
члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити  („Службени гласник РС“,  бр. 24/2011) у вези са чланом 1. тачка 
3. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе у општини  
Опово („Општински службени гласник оштине Опово“ бр. 4/2017, 8/2018 и 4/2019), Скупштина општине Опово 
на седници одржаној дана 29.08.2019. године,  донела је:  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ СА ОПИСОМ ПОСЛОВА  И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ  У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„ОПОВО“  

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији са описом 
послова  и систематизацији запослених  у Центру за социјални рад „Опово“ Опово, који је донела  директорка 
Центра за социјални рад број 551-19/19  од 16.08.2019. године. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 
Опово.“ 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                                 Драган M.Угринов, дипл.екон. 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                                        мастер менаџмента у здравству 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-43/19       
Дана:29.08.2019. год.               
ОПОВО 
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На основу члана 76.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 40.Статута Општине Опово, („Општински службени гласник општине 
Опово“ бр.2/19),Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 29.08.2019.године, донела је : 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. 
ГОДИНЕ 

 
 
I 
 

Усваја се  Извештај  о извршењу Одлуке о буџету  општине Опово за период  јануар – јун 2019.године. 
II 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Опово за период јануар – јун 2019.године дат је у прилогу и 
чини саставни део овог закључка.  

 
III 
 

Закључак доставити Одељењу за привреду и финансије и архиви. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                                            Драган Угринов, дипл.екон. 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                                                    мастер менаџмента у здравству  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
Број: 06-42/19 
Дана:29.08.2019.године 
ОПОВО  
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14, 101/16 -др.закон 
и 47/18 ) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Опово („Општински службени гласник  општине Опово“ 
број 2/2019), Скупштина општине Опово, на седници одржаној дана 29.08.2019. године, донела је: 

 
ЗАKЉУЧАК 

 
О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „МЛАДОСТ“  ОПОВО ЗА 2018.годину 

 
 
I 

Усваја се финансијски Извештај о пословању  ЈП „Младост“ Опово за пословну   2018. годину са Извештајем 
овлашћеног ревизора и Одлуком  Надзорног одбора ЈП „Младост“  Опово од  бр. 1180/2019 од 27.06.2019. 
године. 
 

II 
Овај Закључак  објавити у „Општинском службеном гласнику  општине Опово.“ 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                                          Драган M.Угринов,дипл.екон 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                               мастер менаџмента у здравству 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 06-42/19 
Дана:29.08.2019. год.    
ОПОВО 
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