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1 

На основу члана 50.став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 

129/2007 и 83/2014-др. Закон и 47/18), члана 40.  тачка 16. Статута општине  Опово („Општински службени 

гласник  општине Опово“ број 2/19) и члана  47. став 1. Пословника Скупштине општине („Општински 

службени гласник  општине Опово“ број 4/20),  Скупштина општине Опово на  седници одржаној дана 

25.01.2021. године, доноси : 

  

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

I 

Констатује се да ВУЈИЋ ИГОРУ  из Опова ,  Максима Горког  бр. 54, престаје функција члана Општинског 

већа општине Опово, пре истека мандата на који је изабран на лични захтев, а на основу поднете оставке.  

  

II 

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

општине Опово.'' 

Образложење 

Игор Вујић, изабран је за члана Општинског већа општине Опово на седници Скупштине општине Опово 

дана 21.08.2020.године. Дана 19.01.2021.године, Игор Вујић поднео је писмену оставку на  место члана 

Општинског већа општине Опово коју је  упутио Скупштини општине Опово која га је изабрала на ову 

функцију. 

Члано 50. став 4 .Закона о локалној самоуправи, прописано је да о поднетој оставци члана општинског 

већа , председник скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице. 

Чланом  47. Пословника Скупштине општине Опово прописано је да се о поднетој оставци председника 

општине, заменика председника општине или члана Општинског већа не отвара расправа, већ се 

престанак функције због поднете оставке само констатује, без гласања, тако што то чини председник 

Скупштине у име Скупштине. 

На основу изложеног донето је решење као у диспозитиву. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АПВ 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            

Број: 02-3/21 

Датум: 25.01.2021. године  

ОПОВО           

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ  

                          Ненад Јосић 
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2 
На основу члана 46. став 1., члана 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 
88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – други закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Опово („ Општински 
службени гласник општине Опово “, бр.2/19), Скупштина оптине Опово на седници одржаној дана 
25.01.2021. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И 

ДИСТРИБУЦУЈУ ВОДЕ „МЛАДОСТ“ ОПОВО 
 
I 

Живковић Драгану,  дипломираном менаџеру из Опова  ул Братства Јединаства 29., престаје мандат 
директора Јавног предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост“ Опово , на 
основу поднете писмене оставке.  
Мандат директора престаје даном одржавања седнице Скупштине општине Опово, односно  закључно са  
25.01.2021.године. 

II  
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 

III 
Решење објавивити у „Службеном гласнику РС“  „Општинском службеном гласнику општине Опово“ и на 
интернет страници Општине Опово. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношње решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – други закон и 47/18) и члану 

40.  став 1 . тачка 12. Сатута општине Опово („ Општински службени гласник општине Опово “, бр.2/19)  

којим је утврђено да скупштина у складу са законом  именује и разрешава надзорне одборе и директоре 

јавних предузећа, чији је оснивач. 

Чланом 46. и 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 88/19), утврђено је да 

мандат директора престаје истеком периода на који је именован , оставком и разрешењем, као и да се 

оставка у писаној форми подноси органу за именовању директора јавног предузећа . 

Драган Живковић , дипломирани менаџер именован је за директора Јавног предузећа за производњу 
пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост“Опово  на основу спроведеног јавног конкурса решењем 
Скупштине општине Опово бр 02-23/17 од 17.05.2017. године , на мандатни период од 4. године . 
Дана 19.01.2021.године, Драган Живковић, поднео је писмену оставку на дужност директора Јавног 
предузећа за производњу пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост“ Опово.  
Комисија за кадровска ,  административна питања Скупштине општине Опово,  разматрала је поднету  
оставку, утврдила  да су испуњени услови за престанак мандата пре истека петиода на који је именован, 
те предлог решења упутила Скупштини  на одлучивање. 
На основу изложеног донето је ршење као у диспозитиву. 
 
Поука о правном средству: Против овог Решења није дозвољена жалба,  већ се може покренути управни 

спор у року од 30 дана од дана достављања решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ОПОВО                                                                                                           Ненад Јосић 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:02-4/21 
Дана: 25.01.2021.године 
ОПОВО 
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На основу члана 21. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/19 ), члана 45 и 46. 
Одлуке о усклађивању Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП „Младост“ Опово пречишћен текст 
(„Општински службени гласник општине Опово“ број 1/2020) и члана 40. тачка 12. Статута општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово“ број 2/19), Скупштина општине Опово на седници 
одржаној дана  25.01.2021.године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „ МЛАДОСТ“ ОПОВО 
 
I 

Горану Фогл , дипл. правнику из Опова ул. Братства Јединства 29., престаје мандат председника Надзорног 
одбора Јавног предузећа „ Младост“ Опово на основу оставке  поднете на ову функцију дана 
01.10.2020.године из разлога немогућности истовременг вршења више јавних функције у смислу Закона о 
спречавању корупције, за које није тражио сагласност Агенције. 

II 
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 
Чланом 21. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19) прописано је 
да мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем.  
Чланом 40.став 1.тачка 12.Статута општине Опово ('' Општински службени гласник општине Опово'' 
бр.2/19), регулисано је између осталог, да скупштина општине именује и разрешава председника и 
чланове Надзорног одбора јавног предузећа, чији је оснивач.   
Горан Фогл, именован је за председника Надзорног одбора ЈП „Младост“ Опово, као представник  
оснивача  решењем Скупштине општине  Опово бр. 02-55/19 од 24.12.2019. године. 
Дана 01.10.2020.године, Горан Фогл, поднео је оставку на функцију председника Надзорног одбора 
наведеног јавног предузећа из разлога немогућности истовременг вршења више јавних  функције  у 
смислу Закона о спречавању корупције, за које није тражио сагласност Агенције. Комисија за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине општине Опово разматрала је предметну оставку и 
утврдила предлог решења о престанку мандата Горана Фогл на функцији председника Надзорног одбора 
ЈП „Младост“ Опово,  на лични захтев и упутила Скупштини на разматрањ и усвајање. 
На основу изложеног Скупштина општине Опово, донела је решење као у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број:02-74/20                                                                                                                                   Ненад Јосић 
Дана: 25.01.2021.године 
ОПОВО    
 
4 
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/19 ), члана 45 и 46. 
Одлуке о усклађивању Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП „Младост“ Опово пречишћен текст 
(„Општински службени гласник општине Опово“ број 1/2020) и члана 40. тачка 12. Статута општине Опово 
(„Општински службени гласник општине Опово“ број 2/19), Скупштина општине Опово на седници 
одржаној дана 25.01.2021. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „ МЛАДОСТ“ ОПОВО 
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I 
Анкици Јожика , дипломираном правнику из Опова , улица Иве Лоле Рибара 112., пестаје мандат члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа „ Младост“ Опово на основу оставке поднете на ову функцију дана 
19.01.2021. године.  

II 
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 
Чланом 21. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19) прописано је 
да мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем.  
Чланом 40. став 1. тачка 12. Статута општине Опово ('' Општински службени гласник општине Опово'' 
бр.2/19), регулисано је између осталог, да Скупштина општине именује и разрешава председника и 
чланове Надзорног одбора јавног предузећа, чији је оснивач.   
Анкица Јожика именована је за члана Надзорног одбора ЈП „Младост“ Опово , као представник  оснивача  
решењем Скупштине општине  бр. 02-55/19 од 24.12.2019. године. 
Дана 19.01.2021.године Анкица Јожика, поднела је оставку на функцију члана  Надзорног одбора  Јавног 
предузећа „Младост“ Опово.  
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Опово разматрала 
је предметну оставку и утврдила предлог решења о престанку мандата Анкици Јожика на функцији члана 
Надзорног одбора ЈП „Младост“ Опово, на лични захтев и упутила Скупштини на разматрањ и усвајање. 
На основу изложеног Скупштина општине Опово, донела је решење као у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                             
Број:02-5/21                                                                                                                                      Ненад Јосић 
Дана:25.01.2021. године 
ОПОВО   
 
 
 
5 
На основу члана 11.,13 и 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 54/2011) и члана 

40. и 55. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19)  Скупштина 

општине Опово на  седници одржаној дана 25.01.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

                                                                                                     I 

Горан Фогл, дипл. правник  из Опова разрешава се функције заменика председника Изборне комисије 

општине Опово у сталном саставу, на основу поднете  оставке из разлога немогућности истовременг 

вршења више јавних функције  у смислу Закона о спречавању корупције, за које није тражио сагласност 

Агенције. 

 

II 

Ово Решење објавите  у „Општинском службеном гласнику општине Опово“.  
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III 

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

                                                                                   О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Опово, решењем бр. 02-7/19 од 18.03.2019. године, именовала је Горана фогл , 

дипломираног правника из Опова за заменика председника Изборне комисије  општине Опово. 

Горан Фогл, дана  01.10.2020. године , поднео је оставку у писаној форми  на  функцију заменика 

председника Општинске изборне комисије из разлога немогућности истовременг вршења више јавних 

функције у смислу Закона о спречавању корупције, за које није тражио сагласност Агенције.   

Комисија за кадровска, административна питања разматрала је поднету оставку и  утврдила предлог 

Решења о разрешењу, те је Скупштина општине Опово донела је решење као у диспозитиву. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Број:02-73/20                                                                                                          Ненад Јосић 

Дана:25.01.2021. године   

О П О В О 

 

 

 

. 

6 
На основу члана 15, 16. став 2., 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 
88/19), члана 45 и 46 Одлуке о усклађивању Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП „Младост“ Опово - 
пречишћен текст („Општински службени гласник општине Опово“ број 1/2020) и члана 40. тачка 12. Статута 
општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/19), Скупштина општине Опово на 
седници одржаној дана 25.01.2021.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО 

 
I 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа  „Младост“ Опово именују се као представници оснивача : 
 
1. СЛАВКО МАНЧЕВ , дипл. инж. пољопривреде из Сефкерина , улица Народног Фронта  89 а - за 
председника  
2. НЕБОЈША КОВАЧЕВИЋ, економиста из Опова , улица Иве Лоле Рибара 62 а.-  за члана.         
 

II 
 Мандат председника и члана Надзорног одбора из тачке I овог Решења траје до истека мандата 
Надзорног одбора ЈП „Младост“ утврђеног Решењем Скупштине општине Опово број 02-55/19  од  
24.12.2019.године. 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се „Општинском службеном гласнику општине Опово. 
“ 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члановима 15, 16. став 2. и 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима који дефинишу да су органи Јавног предузећа надзорни одбор и директор, да 
чланове надзорног одбора именује оснивач на начин утврђен Статутом јединице локалне самоуправе. 
Чланом 40. тав 1. тачка 12. Статута општине Опово, утврђено је да Скупштина општине именује и 
разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 
Надзорни одбор Jавног предузећа „Младост“Опово броји 3 члана, од којих је један представник 
запослених и два представника оснивача. 
Представници оснивача, председник Надзорног одбора Горан  Фогл  и Анкица Јожика  поднели оставке  
на ту функцију па је Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на предлог 
овлашћеног предлагача,  ради попуне састава Надзорног одбора ЈП Младост „Опово“,  утврдила предлог 
решења о именовању  Славка Манчев за председника и Небојше Ковачевић за члана  Надзорног одбора  
јавног предузећа  . 
На основу изложеног, у складу са чланом 40. тачка 12. Статута општине Опово, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-6/21                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ 
Дана: 25.01.2021. године                                                                                                              Ненад Јосић                                                                                                            
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласникРС“, број 129/07 и 83/14-
др. Закон  и 47/18), члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и 
члана 40. Статута Општине Опово („Општински службени гласник Општине Опово“ бр 2/19), Скупштин 
општине Опово  на седници одржаној дана 25.01.2021. године , донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО 

 
I 

Именује се ИГОР ВУЈИЋ из Опова , Максима Горког 54 на функцију вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде „ Младост“ Опово на период до 
именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године. 

II 
 Именовани вршилац дужности директора ступа на функцију  дана 26.01.2021. године. 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 

IV 
Ово решење бјавити у „Службеном гласнику РС“, „Општинском службеном гласнику општине Опово“ и 
интернет страници Општине Опово. 
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О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца дужности  директора јавног предузећа за 
производњу , пречишћавање и дистрибуцију воде„ Младост“ Опово, садржан је у члану 52. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члану 40. Статута општине Опово 
(„Општински службени гласник Општине Опово“ бр 2/19).  
Чланом 52. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац дужности директора може 
именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном конкурсу, на мандатни период од 
најдуже годину дана, као и да исто лице не може бити два пута  именовано за вршиоца дужности 
директора.  
Чланом 40. Статута општине Опово прописано је да Скупштина између осталог именује и разрешава 
надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач. 
Досадашњи директор Јавног предузећа „Младост“ Опово, поднео ја оставку Скупштини општине Опово 
на функцију директора предузећа,  на основу које му је престао мандат директора.   
Како би се обезбедио континуитет обављања делстнодти за које је Јавно предузеће основано Општинско 
веће утврдило је предлог да се до именовања директора по јавном  конкурсу за вршиоца дужности 
директора именује Игор Вујић. На основу изложеног Скупштина општине Опово , донела је решење као у 
диспозитиву.  
Поука о правном средству : Против овог решења није дозвољена жалба , а може се покренути управни 
спор код Управног суда  у року од 30 дана од дана достављања.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-7/21                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана:25.01.2021. год                                                                                                                     Јосић Ненад 
ОПОВО                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
8 

Скупштина општине Опово , на основу члана 40. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 61. став 5.Статута 

општине Опово („Општински службени гласник општине Опово", бр. 2/19 ) и члана 38. Пословника 

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

одржаној 25.01.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА  СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО  

1. Јелена Петровић дипломирани правник из Опова, поставља се за заменика секретара Скупштине 
општине Опово.  

2. Мандат заменика секретара почиње да тече даном постављења и траје колико и мандат 
скупштине која је извршила постављење. 

3. Заменик секретара Скупштине Јелена Петровић на сталном је  раду и остварује право на плату у 
складу са актом којим се уређују плате функционера органа Општине. 

4. Ово Решење објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово" 
 

                                                                                 О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 5. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 61. став 5. 

Статута општине Опово (" Општински службени гласник општине Опово",бр.2/19) и члану 38.  

Пословника Скупштине општине Опово („Општински службени гласник општине Опово", бр.4/20), којима 
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је прописано да секретар Скупштине може имати заменика који се поставља на исти начим као и 

секретар тј. на предлог председника Скупштине општине.  

Чланом 40.став 6. Закона о локалној самоуправи прописано је да се заменик секретара  поставља 

и разрешава на исти начин и под истим условима  као и секретар, тј . да за заменика секретара  скупштине 

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

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

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.  

Председник Скупштине општине Опово  је у складу са чланом 40. став 6. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 61.став 5 Статута општине Опово и чланом 38. Пословника Скупштине општине 
предложио за заменика секретара Скупштине Јелену Петровић , дипломираног правника из Опова. 

У складу са чланом 36. став 2. Пословника Скупштине  , Скупштина општине Опово је поставила 
Јелену Петровић за заменика секретара Скупштине општине Опово мандатни период до истека мандата 
Скупштие текућег сазива.  

Како Јелена Петровић испуњава све услове за постављење за заменика  секретара Скупштине 

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

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

року од 30  дана од дана достављања. 

 

Скупштина општине Опово 

Број: 02-8/21                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

У Опову,  25.01.2021 године                                                                                                      Ненад Јосић 
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На основу члана 67. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19) и члана 40. 
Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19), Скупштина општине 
Опово на седници одржаној  дана 25.01.2021. године,   доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 На основу предлога Општинског већа општине Опово које је разматрало информацију добијену 
од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „МЛАДОСТ“ Опово са приложеном документацијом о 
поремећају пословања у ЈП „МЛАДОСТ“ Опово, општина Опово као оснивач ЈП „МЛАДОСТ“ у циљу 
обезбеђивања услова за несметано обављање делатности од општег интереса предузеће следеће мере: 
 

1. Налаже се ЈП „МЛАДОСТ“ Опово да изврши измене и допуне програма пословања и финансијског 
плана за 2021. годину; 

2. Налаже се ЈП „МЛАДОСТ“ Опово да донесе посебан програм  који ће да садржи намену и 
динамику коришћења средстава која ће бити опредељена Одлуком о изменама и допунама 
одлуке о буџету општине Опово (субвенције). 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                
ОПШТИНА ОПОВО       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БРОЈ:06-4/21                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
    
ДАНА: 25.01.2021. год                                                               Ненад Јосић 
О П О В О 
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На основу члана 1 Закона о платама у државним органима и јавним  службама („Службени гласник РС“ 

број 34/01, 92/11, 10/13, 55/13 и 99/14), члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“ број 44/08 – 

пречишћен текст, 2/12 и 23/18) и члана 70. Статута општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово“ број 2/19), Општинско веће општине Опово на седници одржаној дана 20.01.2021. 

донело је: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА НА СТАЛНОМ РАДУ И ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о платама и другим примањима изабраних, именованих, постављених  лица на сталном 

раду и запослених у органима општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19 и 

13/20 ), у члану 2. , после алинеје 7.,  додаје се: 

 

„ - заменик секретара скупштине општине “. 

Члан 2. 

У члану 8. , после алинеје 2. додаје се : 

„  - заменик секретара скупштине општине - 14.85; “ 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, објавиће се у „Општинском службеном гласнику општине 

Опово“.  

 

   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ:110 - 1 /21              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ДАНА:  20.01.2021. год. 
О П О В О                                      Милош Марков 
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На основу члана 99.100 и 101. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 

24/11,121/12, 132/14 ,145/14 , 83/2018, 31/19 , 37/19-др.закон и 9/2020) члана  3. Одлуке о отуђењу и 

давању у зaкуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово“ бр.8/2020),члана 70. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине 

Опово“ бр. 2/19), члана 58.Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине 

Опово“ бр.8/2008) Општинско веће на седници одржаној                      дана 08.01. 2021.године, донелo је 

 

 

ПРОГРАМ 
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОПОВО  ЗА  2021 ГОДИНУ  

 

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА И ЗАКУПА 

 

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник републике Србије“, бр. 72/09, 81/09, 
24/011, 121/12, 132/14 , 145/14 ,83/2018 , 31/19 , 37/19-др.закон и 9/2020) и   члана 3. Одлуке о отуђењу и 
давању у зaкуп грађевинског земљишта  у јавној својини општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово“ бр. 8/2020),Општина Опово отуђује неизграђено грађевинско земљиште ( у даљем 
тексту: грађевинско земљиште), ради изградње, у складу са планским документом, на основу кога се 

издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола и програмом отуђења грађевинског земљишта, 
као и на основу иницијативе физичких и правних лица уколико су испуњени сви услови предвиђени 

Законом и важећом планском документацијом, уколико је такво отуђење од интереса за општину 

Опово. 

 

 Изузетно, предмет отуђења може бити и неизграђено грађевинско земљиште које није 

комунално опремљено, под условом да учесник у поступку јавног надметања, односно прикупљања 
понуда јавним огласом прихвати услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре чија је 
садржина прописана у члану 92. Закона о планирању и изградњи, а који су претходно објављени у јавном 

огласу. 

 

По спроведеном поступку отуђења у случају одређеном у претходном ставу, међусобни односи 
Oпштине и купца неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у погледу финансирања изградње 
комуналне инфраструктуре регулисаће се у складу са чланом 92. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009., 81/09 , 24/11, 121/12,132/14 ,145/14 ,83/2018,31/19 , 37/19-др.закон 
и 9/2020 ) . 

 

Простор одређен планским документом за уређење или изградњу јавних објеката или јавних 

површина, за које се у складу са посебним законом утврђује општи интерес (у даљем тексту: површине 

јавне намене), постојећи или планиран, не може се отуђити из јавне својине. 

 

 

1.1 Закуп земљишта 

 

Неизграђено грађевинско земљиште се даје у закуп ради постављања монтажних објеката и 

изградње привремених објеката у складу са Законом. 



 
ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 25. ЈАНУАР 2021 

13 
 

 

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини даје се у закуп ради: 

 

- постављања привремених монтажних објеката, у складу програмoм  Привременог коришћења 
неизграђеног јавног грађевинског земљишта и јавне површине за постављања привремених објеката на 
територији општине Опово. (Општински службени гласник општине Опово бр.3/2004 и 6/2006) и Одлуке 
о привременом постављању монтажних, покретних  и  других објеката привременог карактера  на 
површинама јавне намене  („Општински службени гласник општине Опово „ бр.4/2019).  

- изградњe објеката за које се у складу са чл 147. Закона о планирању и изградњи издаје 
привремена грађевинска дозвола. 

Уговор о закупу земљишта се закључује на одређено време , најдуже до пет година. 

 

II НАЧИН ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

-Грађевинско земљиште се отуђује јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по 
тржишним условима у складу са Законом и овом Одлуком. 

-Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити непосредном погодбом у случајевима предвиђеним 

Законом. 

-Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити по цени нижој од тржишне или без накнаде, у 

случајевима прописаним аконом и подзаконским актима Владе Републике Србије. 

-Одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта и расписивању јавног огласа за јавно 

надметање, односно прикупљање понуда јавним огласом и непосредне погодбе ради отуђења 

грађевинског земљишта доноси Општинско веће. 

-Јавни оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије. 

-Поступак јавног надметања, прикупљања понуда јавним огласом и непосредне погодбе, спроводи 

Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Опово( у 

даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће. 

-Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за имовинско-правне, 

стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  

-О току спровођења поступка јавног надметања , прикупљања понуда јавним огласом и непосредне 

погодбе, Комисија води записник 

-На основу записника, Комисија сачињава образложени предлог Решења о отуђењу грађевинског 

земљишта. 

-Након спроведеног поступка јавног надметања  или прикупљања понуда јавним огласом за отуђење 

грађевинског земљишта, као и поступка непосредне погодбе, Општинско веће, на основу образложеног 

предлога Комисије доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта. 

-Решење о отуђењу грађевинског земљишта се доставља свим учесницима у поступку, као и општинском 

правобранилаштву, односно лицу или органу који обавља послове правне заштите имовинских права и 

интереса општине. 

-Уговор о отуђењу грађевинског земљишта закључује се између Општине Опово и лица коме се 

грађевинско земљиште отуђује у року од 30 дана од дана доношења Решења из члана 9.ове Одлуке. 

-Општина Опово је дужна да примерак закљученог уговора из става 1.овог члана, достави општинском 

правобранилаштву, односно лицу или органу који обавља послове правне заштите имовинских права и 

интереса општине, у року од 15 дана од дана закључења уговора. 

-Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не закључи уговор у року из става 1.овог члана, 

Општинско веће ће поништити Решење из члана 9.ове Одлуке, на предлог Одељења. 
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-Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда, односно непосредне 

погодбе, који сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама ове Одлуке, те да му је на 

тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора, у року од осам 

дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора. 

-Уговор о отуђењу грађевинског земљишта садржи податке о: грађевинском земљишту које је предмет 

отуђења, намени и величини будућег објекта, висини цене грађевинског земљишта, року за плаћање цене 

грађевинског земљишта, правима и обавезама у случају неизвршавања обавеза, начину решавања 

спорова, као и поступку и условима за измену или раскид уговора. 

 

 

2.1 Локације за отуђење 

 

На територији општине Опово постоји неколико локација на којима је могућа изградња пословних 

и стамбених објеката у складу са донетим Просторним планом општине Опово („Општински службени 

гласник општине Опово“ бр.3/2011 и 5/2018 ) ,Планом генералне регулације насеља Опово („Општински 

службени гласник општине Опово“ бр.1/2015 ) и   Планом детаљне регулације  за потребе формирања 

нове радне зоне на катастарским парцелама  бр.1092 и на деловима кат.парцела бр.1093/1,1086/1 и 

1087/3 к.о.Баранда („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/2008 ) . 

 

2.1.1. ПОСЕБНЕ ПОВОЉНОСТИ 

 

 

Општина може отуђити грађевинско земљиште у јавној својини по цени која је мања од тржишне 

цене или без накнаде (у даљем тексту: располагање под условима повољнијим од тржишних), по 

претходно прибављеној сагласности Владе у складу са Законом о планирању и изградњи под условом да 

је то грађевинско земљиште намењено за изградњу: 

 

1) објекта у функцији реализације пројеката економског развоја; 

 

2) објекта који је намењен за социјално становање, у складу са законом којим се уређује 

социјално становање или објекат који није намењен тржишту већ за потребе државних органа или органа 

јединице локалне самоуправе и да је инвеститор тог објекта Република Србија, односно јединица локалне 

самоуправе; 
 

3) када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих до ступања на снагу Закона о 
планирању и изградњи; 

4) објекта који је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са законом којим се 

уређују комуналне делатности.
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Пројекти економског развоја из тачке 1) су пројекти који су од посебног значаја за реализацију привредног 

развоја Републике Србије и локалног економског развоја. 

Ближе услове и начин за отуђење  грађевинског земљишта   за тачке од 1. до 4. прописује Влада у 

складу са прописима о контроли државне помоћи што је прописано  чланом 99. Став 11.  Закона о 

планирању и изградњи ( „ Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11,121/12, 132/14 ,145/14 , 83/2018, 31/19 и 

37/19-др.закон) 

 

 

2.1.2. РАДНА ЗОНА БАРАНДА  

 

Радна зона Баранда дефинисана је   Планом детаљне регулације  за потребе формирања нове радне 

зоне на катастарским парцелама  бр.1092 и на деловима кат.парцела бр.1093/1,1086/1  и 1087/3 к.о. Баранда 

(„Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/2008 ) . 

Предметно грађевинско земљиште  налази се у ванграђевинском реону насеља Баранда  , између Опова и 

Баранде уз  регионални пут број А 131 (деоница  Чента-Јабука ).укупна површина простора обухваћеног 

планом је 15,4624 хектара.  

На подручју обухваћеног планом планирана је изградња : 

 -објеката производног занатства 

 -објеката мале привреде 

 -објеката из области терецијалних делатности 

 -објеката чије су делатности комплементарне привреди , а у складу са потребама  

              технолошког процеса –радни објекти   

 -јавних објеката који су неопходни за обогаћивање инфраструктурних мрежа и то трафо станице, 

противградне станице, уређаја за пречишћавање отпадних вода-биодиск 

3.Разрада ће се вршити на основу урбанистичког пројекта . 

4.Степен заузетости грађ.парцеле  износи 70% 

5.Највећи дозвољени степен изграђености  износи 2,1 

6.Највећа дозвољена спратност пословних ( радних )објекта  је П+1 +Пк( приземље + спрат + поткровље) 

7.Највећа дозвољена висина објеката је 12,00м( мерено од коте терена до слемена крова) 

8.Најмања дозвољена ширина грађевинске парцеле  је 15м 

9.Најмања дозвољена површина грађевинске парцеле  је 600 м2. 

Катастарске парцеле у овој зони нису чврсто дефинисане па се зато може према захтевима 

инвеститора извршити препарцелација која може подразумевати или уситњавање постојећих парцела или 

пак њихово укрупњивање а све у складу са захтевом инвеститора и делатношћу којом ће се бавити. 

Слободне катастарске парцеле за отуђење у Радној зони Баранда  су: 
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1. Кат.парцела  бр. 4295/2  к.о.Баранда      површине       70  ари     33 м2 

2. Кат.парцела  бр. 4295/3  к.о.Баранда      површине       70  ари     30 м2 

3. Кат.парцела  бр. 4295/4  к.о.Баранда      површине       70  ари     30 м2 

4. Кат.парцела  бр. 4295/5  к.о.Баранда      површине       70  ари     30 м2 

5. Кат.парцела  бр. 4295/6  к.о.Баранда      површине       70  ари     30 м2 

6. Кат.парцела  бр. 4295/7  к.о.Баранда      површине       70  ари     30 м2 

7. Кат.парцела  бр. 4295/8  к.о.Баранда      површине  1ха 96 ари   11 м2 

8. Кат.парцела  бр. 4295/9  к.о.Баранда      површине  2ха 37 ари   40 м2 

9. Кат.парцела  бр.4295/10  к.о.Баранда     површине      86  ари     20 м2 

10. Кат.парцела  бр.4295/11  к.о.Баранда     површине      92  ари     24 м2 

 

У складу са Законом о планирању и изградњи и  Одлуком о отуђењу и давању у зaкуп грађевинског 

земљишта у јавној својини општине  Опово за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

плаћа се цена која се утврди у поступку прикупљања понуда јавним огласом односно јавног надметања и она 

се не може накнадно умањивати. 
 

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини утврђује се у висини тржишне 

вредности тог грађевинског земљишта коју утврђује Пореска управа, користећи стандардне методе процене 

вредности непокретности. 

 

 

2.1.3 РАДНИ КОМПЛЕКС ЛОКАЛТЕТ 5. САКУЛЕ  

 

 

РАДНИ КОМПЛЕКС  САКУЛЕ  

-ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОПОВО 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 25.01.2020 

17 
 

 

 

„Радни комплекс - локалитет 5 - Ко Сакуле:  

 

Површина обухваћена границом грађевинског земљишта изван границе грађевинског подручја насеља 

Сакуле, Радни комплекс - локалитет 5 износи 7,97 ha 

-ИЗВОД ИЗ  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

 Правила грађења за радне комплексе  ван грађевинског подручја насеља 

 

Општи услови који би важили за радне комплексе су: 

• за изградњу нових радних комплекса обавезна је израда урбанистичког пројекта за изградњу, у складу 

са условима из Плана и услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности 

њихово издавање; 

• величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све 

садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом као и пратеће садржаје, уз 

обезбеђивање дозвољеног степена искоришћености земљишта и индекса изграђености;  

• површина грађ. парцеле мин. 600,0m2, ширина уличног фронта мин. 20,0m; 

• индекс заузетости грађевинске парцеле макс. 70%, индекс изграђености макс. 2,1; 
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• за сваку грађ. парцелу обезбедити противпожарни прилаз мин. ширине 3,5m; 

• дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката као и изградња у 

комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни 

објекат, пословно-производно-складишни објекат; 

• објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности од техничко-

технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите; 

• у оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта, 

односно једне стамбене јединице у оквиру пословног објекта; 

• уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: 

гаража, оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари, водонепропусне бетонске септичке 

јаме (као прелазно решење) и сл. 

• спратност објеката се одређује у складу са технолошким процесом производње и мерама безбедности; 

• у зависности од намене објеката произилази и њихова спратност; објекти су спратности: пословни: П, 

П+1, П+1+Пк; производни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње; 

складишни: П, евентуално П+Пк; помоћних: П; изградња породичног стамбеног објекта дозвољена је 

максималне спратности П+1; 

• обавезна је примена заштитних растојања објеката и предузимање мера заштите животне средине у 

складу са законском регулативом; 

• објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле); 

• изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину дилетације) може се 

дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне 

заштите; 

• међусобни размак слободностојећих објеката је мин. половина висине вишег објекта с тим да 

међусобни размак не може бити мањи од 4,0m: 

• на грађевинској парцели обезбедити паркирање теретних и путничких возила и бицикала, као и 

потребан манипулативни простор и складишта за сировине, репроматеријал и готове производе; 

Слободне катастарске парцеле за отуђење  

 на  локалитету  5 - Ко Сакуле:  су: 

 

1.Кат.парцела бр. 2753/1  к.о.Сакуле   површине       4 ха  48 ари  32 м2 

2.Кат.парцела бр. 2754     к.о. Сакуле    површине               85 ари  01 м2 
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2.1.4 СТАМБЕНА ЗОНА МАЊЕ ГУСТИНЕ  САКУЛЕ  

 

 

Катастарска парцела предвиђена за отуђење је: 

 

1.део катастарске парцеле 1339 ко Сакуле  чија је намена промењена Изменама и допунама просторног 
плана општине Опово ( „ Општински службени гласник општине Опово „ бр.5/2018   у стамбену зону мање 
густине  ( комлекс дома за стара лица), која ће бити формирана   пројектом парцелације у складу наведеним 
планским документом . 

 

 

Парцеле  које представљају  предмет отуђења непосредном погодбом није могуће  унапред предвидети 
Програмом и динамика спровођења поступка отуђења  зависи од сваког појединачног случаја. Поступак и 
услови  за отуђење грађевинског земљишта  у јавној својини  општине Опово  непосредном погодбом ближе 
су дефинисани Законом и  Одлуком општине Опово која регулише материју  грађевинског земљишта . 

 

Отуђење других парцела – грађевинског земљишта у јавној својини општине Опово  које нису обухваћене 
овим Програмом ,  могуће је спровести  и на основу иницијативе  физичких и  правних  лица уколико су 
испуњени сви услови  предвиђени законом и важећом планском документацијом , уколико је њихово 
отуђење  од интереса за општину Опово  и уколико не утиче  на реализацију овог Програма. 

 

Овај програм биће објављен у  Општинском службеном гласнику општине Опово. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број: 46-2/21 

Дана : 08.01. 2021.године 

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                                Милош Марков, дипл.економиста  
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12 

На основу чланова 4., 5., 51., 53. и 54. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16 и 113/2017, 95/18,113/17-др. закон, 95//18 др. 

закон 86/19-др закон и 157/20 др. закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 70. Статута општине Опово 

(„Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19), Општинско веће општине Опово  на седници 

одржаној дана 20.01.2021. године , донело је  

 

 

РЕШЕ Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО  

 

                                                                                                       I 

 Утврђује се престанак рада на положају начелнику Општинске управе општине Опово, Јелени Петровић, 

дипломираном правнику из Опово, услед поднете писмене оставке. 

                                                                                                       II  

Јелени Петровић, дипломираном правнику из Опова престаје рад на положају начелника Општинске управе 

општине Опово дана 20.01.2021. године. 

 

                                                                                                      III   

По престанку рада на положају Јелена Петровић, распоредиће се  у складу са одредбом члана 54. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе на друго радно место у 

Општинској управи општине Опово за које испуњава услове. 

 

                                                                                           IV   

Ово Решење објавити  у „Општинаком службеном гласнику општине Опово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Опово донело је Решење о постављењу Јелене Петровић дипломираног 

правника из Опова за начелника Општинске управе општине Опово број 02-43/2017 од 08.11.2017. године, на 

мандатни период од 5 година. 

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 21/16 и 113/2017, 95/18,113/17-др закон, 95//18 др закон 86/19-др закон и 

157/20- др закон), прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајинама и јединицама 

локлане самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган аутономне покрајине односно јединице 

локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на положај.  

 Одредбом члана 51. став 1 тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, прописано је да службенику на положају мандат пре истека периода на који је 
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постављен може престати подношењем писмене оставке, док је одредбом члана 53. истог закона прописано 

да престанак рада на положају својим решењем утврђује орган надлежан за постављење службеника на 

положају тј. Општинско веће у року од 8 дана од дана наступања разлога због којих престаје рад на положају 

у овом случају поношење писмене оставке. 

 Чланом 54. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

прописане су последице престанка рада на положају тј. службеник коме је престао рад на положају услед 

поднете писмене оставке има право да код послодавца буде распоређен на друго радно место за које 

испуњава услове.  

 Јелена Петровић из Опова, упутила је дана 19.01.2021. године, Општинском већу општине Опово 

писмену оставку на место начелника Општинске управе Опово, коју је Општинског веће усвојило на седници 

одржаној дана 20.01.2021. године. 

 

 На основу изложеног  одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Поука о правном средству:  

Против овог Решења није дозвољена жалба већ се може покренути управни спор у року од 30 дана 

од дана достављања решења. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број:02-1/21  

Дана: 20.01.2021. године 

ОПОВО 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милош Марков 
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13 
На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/2017 и 95/18), чл. 70. став 1. тачка 14. Статута општине Опово 
(“Општински службени гласник општине Опово” бр. 2/19) и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа, 
Општинско Веће је на својој седници, одржаној дана 20.01.2021. године,  донело следећи: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 

  
 
Поставља се Анкица Јожика, дипломирани правник из Опова за  вршиица дужности начелника Општинске 
управе општине Опово. 
 
Именована ће обављати послове начелника Општинске управе општине Опово најдуже три месеца. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе предвиђено 
је да уколико није постављен начелник општинске управе, као и његов заменик, до постављења начелника 
општинске управе, Општинско веће може поставити вршиоца дужности- службеника који испуњава утврђене 
услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже три 
месеца, без спровођења јавног конкурса. 
Како је  начелнику општинске управе  престао мандат подношењем оставке стекли су се услови за 
постављење вршиоца дужности. 
Службеник који се поставља за вршиоца дужности начелника општинске управе испуњава услове утврђене 
за радно место службеника на положају – начелника општинске управе дефинисане чланом 50. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 
Чланом 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе предвиђено 
је да се по истеку рока на који је постављен вршилац дужности, а  ако не буде постављен начелник општинске 
управе по спроведеном јавном конкурсу, службеник који је постављен за вршиоца дужности начелника 
општинске управе, распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења. 
  
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву. 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења није дозвољена жалба већ се може покренути управни 

спор у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БРОЈ: 02-2/21 
ДАНА: 20.01.2021. године 
О П О В О 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                   Милош Марков 
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САДРЖАЈ: 

 

1.    Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Опово; 

2.    Решење о престанку мандата директора ЈП „Младост“ Опово  

3.  Решење о престанку мандата председнику Надзорног одбора ЈП „Младост“ Опово 

4.    Решење  о престанку мандата члану Надзорног одбора ЈП „Младост“ Опово 

5.    Решење разрешењу заменика председника Изборне комисије у сталном саставу 

6.     Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП „Младост“ Опово представника 

оснивача;  

7.  Решење о именовању в.д директора ЈП „Младост“ Опово; 

8. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Опово 

9. Закључак -  мере за отклањање поремећаја у пословању ЈП Младост 

10. Правилник о изменама Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих, 

постављених лица на сталном раду и запослених у органима Општине Опово 

11. Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Опово за 2021. годину; 

12. Решење о престанку рада на положају начелнику Општинске управе Опово; 

13. Решење о постављењу в.д. начелника Општинске управе Опово 

 
 
 

 

 

 
ИЗДАВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО, Бориса Кидрича 10 
 ГЛ.И ОДГ УРЕДНИК: Радмила Максимовић 
 ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Зоран Лазић ТЕЛ: 
 013 681 030 
 Штампа: Општина Опово 

 

 


