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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 63. Закона о 

буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/201, 63/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1 тачка 2. Статута општине Опово („Општински 

службени гласник општине Опово“ број 2/2019), Скупштина општине Опово на седници 

одржаној  27.04.2021.године, донела је  

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ 

(други ребаланс) 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о буџету општине Опово за 2021. годину („Општински службени гласник 

општине Опово“ бр. 16/2020 и 2/2021) – у даљем тексту: Одлука, у члану 1. став 1, износ од  

515.026.000  динара замењује се износом од   779.597.350  динара.  

 У истом члану у ставу 2. износ од  235.137.000 динара замењује се износом од 

499.708.350 динара. 

 

Члан 2. 
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 У члану 2. став 1. Одлуке, износ од 515.026.000 динара замењује се износом од                             

779.597.350  динара. 

У истом члану у ставу 2. износ од 235.137.000 динара замењује се износом од 

499.708.350 динара. 

 

Члан 3. 

 

У члану 4. став 1. Одлуке, износ од 8.093.000 динара замењује се износом од 7.523.000 

динара. 

 

 

Члан 4. 

 

 У члану 5. Одлуке, табеларни приказ „ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ДОПУНСКОМ 

БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ“ замењује се табелом „ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ДОПУНСКОМ 

БУЏЕТУ II ЗА 2021. ГОДИНУ“; 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ II ЗА 2021. ГОДИНУ 
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Ekonom. 

klasif. 

Opis Sredstva iz budžeta 

01 

Sredstva iz 

sopstvenih 

izvora 04 

Sredstva iz ostalih 

izvora 

Ukupno Struktura 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

321311 Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz 

ranijih godina 
0,00 0,00 94.810.000,00 94.810.000,00 12,16 

321000 UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 0,00 0,00 94.810.000,00 94.810.000,00 12,16 

711111 Porez na zarade 103.000.000,00 0,00 0,00 103.000.000,00 13,21 

711121 Porez na prihode od samostalnih delatnosti 

koji se plaća prema stvarno ostvarenom 

prihodu, po rešenju Poreske uprave 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti 

koji se plaća prema paušalno utvrđenom 

prihodu, po rešenju Poreske uprave 

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,71 

711123 Porez na prihode od samostalnih delatnosti 

koji se plaća prema stvarno ostvarenom 

prihodu samooporezivanjem 

4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,53 

711145 Porez na prihode od davanja u zakup 

pokretnih stvari - po osnovu 

samooporezivanja i po rešenju Poreske 

uprave 

470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,06 

711147 Porez na zemljište 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 

711191 Porez na ostale prihode 9.100.000,00 0,00 0,00 9.100.000,00 1,17 

711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE 

DOBITKE 
123.050.000,00 0,00 0,00 123.050.000,00 15,78 

713121 Porez na imovinu obveznika koji ne vode 

poslovne knjige 
27.900.000,00 0,00 0,00 27.900.000,00 3,58 

713122 Porez na imovinu obveznika koji vode 

poslovne knjige 
3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,45 

713311 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju 

Poreske uprave 
2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,32 

713421 Porez na prenos apsolutnih prava na 

nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 
5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,72 

713423 Porez na prenos apsolutnih prava na 

motornim vozilima, plovilima i 

vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

713000 POREZ NA IMOVINU 40.500.000,00 0,00 0,00 40.500.000,00 5,19 

714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih 

panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje 

firme van poslovnog prostora na objektima i 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
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Ekonom. 

klasif. 

Opis Sredstva iz budžeta 

01 

Sredstva iz 

sopstvenih 

izvora 04 

Sredstva iz ostalih 

izvora 

Ukupno Struktura 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

prostorima koji pripadaju jedinici lokalne 

samouprave (kolovozi, trotoari, zelene 

površine, bandere i sl.) 

714513 Komunalna taksa za držanje motornih 

drumskih i priključnih vozila, osim 

poljoprivrednih vozila i mašina 

4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,53 

714552 Boravišna taksa 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

714562 Naknada za zaštitu i unapređivanje životne 

sredine 
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19 

714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,76 

716111 Komunalna taksa za isticanje firme na 

poslovnom prostoru 
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 

716000 DRUGI POREZI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 

733154 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od 

Republike u korist nivoa opština 
0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 1,26 

733156 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od 

AP Vojvodina u korist nivoa opština 
0,00 0,00 5.960.000,00 5.960.000,00 0,76 

733158 Nenamenski transferi od AP Vojvodina u 

korist nivoa opština 
83.677.000,00 0,00 0,00 83.677.000,00 10,73 

733252 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, 

od AP Vojvodina u korist nivoa opština 
0,00 0,00 337.647.350,00 337.647.350,00 43,31 

733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 83.677.000,00 0,00 353.407.350,00 437.084.350,00 56,07 

741151 Prihodi budžeta opštine od kamata na 

sredstva konsolidovanog računa trezora 

uključena u depozit banaka 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

741516 Naknada za korišćenje resursa i rezervi 

mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši 

na teritoriji autonomne pokrajine 

2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,31 

741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup 

poljoprivrednog zemljišta, odnosno 

poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,41 

741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog 

zemljišta 
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

741538 Doprinos za uređivanje građevinskog 

zemljišta 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
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Ekonom. 
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Opis Sredstva iz budžeta 

01 

Sredstva iz 

sopstvenih 

izvora 04 

Sredstva iz ostalih 

izvora 

Ukupno Struktura 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

741596 Naknada za korišćenje drveta 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

741000 PRIHODI OD IMOVINE 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 1,80 

742126 Naknada po osnovu konverzije prava 

korišćenja u pravo svojine u korist Republike 
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

742151 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane 

tržišnih organizacija u korist nivoa opština 
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

742153 Prihodi od zakupnine za građevinsko 

zemljište u korist nivoa opština 
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

742154 Naknada po osnovu konverzije prava 

korišćenja u pravo svojine u korist nivoa 

opština 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

742155 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na 

korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini 

koje koriste opštine i indirektni korisnici 

njihovog budžeta 

1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,24 

742156 Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga 

boravka dece u predškolskim ustanovama u 

korist nivoa opština 

3.780.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00 0,48 

742251 Opštinske administrativne takse 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

742255 Taksa za ozakonjenje objekata u korist 

opština 
1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,17 

742351 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare 

organi i organizacije opština 
10.000,00 200.000,00 0,00 210.000,00 0,03 

742370 Prihodi indirektnih korisnika budžetskih 

sredstava koji se ostvaruju dodatnim 

aktivnostima 

0,00 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,18 

742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 7.780.000,00 200.000,00 1.440.000,00 9.420.000,00 1,21 

743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i 

privredne prestupe predviđene propisima o 

bezbednosti saobraćaja na putevima 

3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,39 

743351 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u 

prekršajnom postupku za prekršaje 

propisane aktom skupštine opštine, kao i 

oduzeta imovinska korist u tom postupku 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 
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743353 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po 

prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u 

upravnom postupku u korist nivoa opština 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA 

KORIST 
3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,40 

745151 Ostali prihodi u korist nivoa opština 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00 0,04 

745153 Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika 

organizovanja, u korist nivoa opština 
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 504.000,00 0,00 0,00 504.000,00 0,06 

841151 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa 

opština 
578.000,00 0,00 0,00 578.000,00 0,07 

841000 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 578.000,00 0,00 0,00 578.000,00 0,07 

911451 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka 

u zemlji u korist nivoa opština 
0,00 0,00 49.851.000,00 49.851.000,00 6,39 

911000 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 49.851.000,00 49.851.000,00 6,39 

Ukupno 279.889.000,00 200.000,00 499.508.350,00 779.597.350,00 100,00 

 

 

 

Члан 5. 

 

У члану 5. Одлуке, табеларни приказ „РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ 

ЗА 2021. ГОДИНУ“ замењује се табелом „РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ  II 

ЗА 2021. ГОДИНУ“; 

 

Табела 2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ II ЗА 2021. ГОДИНУ 
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Ukupno Struktura 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 

ZAPOSLENIH (ZARADE) 

65.648.000,00 0,00 2.700.000,00 68.348.000,00 8,77 

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET 

POSLODAVCA 

11.054.000,00 0,00 460.000,00 11.514.000,00 1,48 

413000 NAKNADE U NATURI 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,06 

414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 920.000,00 0,00 70.000,00 990.000,00 0,13 

415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA 

ZAPOSLENE 

1.860.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00 0,24 

416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI 

POSEBNI RASHODI 

880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,11 

410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 80.792.000,00 0,00 3.230.000,00 84.022.000,00 10,78 

421000 STALNI TROŠKOVI 17.331.000,00 5.000,00 68.000,00 17.404.000,00 2,23 

422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,04 

423000 USLUGE PO UGOVORU 43.032.000,00 0,00 790.000,00 43.822.000,00 5,62 

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 22.166.000,00 195.000,00 4.100.000,00 26.461.000,00 3,39 

425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 24.203.350,00 0,00 6.411.000,00 30.614.350,00 3,93 

426000 MATERIJAL 9.364.000,00 0,00 1.080.000,00 10.444.000,00 1,34 

420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA 116.426.350,00 200.000,00 12.449.000,00 129.075.350,00 16,56 

441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,10 

444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 

440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI 

TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 

773.000,00 0,00 0,00 773.000,00 0,10 

451000 SUBVENCIJE JAVNIM 

NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I 

ORGANIZACIJAMA 

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1,92 

450000 SUBVENCIJE 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1,92 

463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 

VLASTI 

23.954.000,00 0,00 0,00 23.954.000,00 3,07 
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464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA 

OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 

14.377.000,00 0,00 34.500.000,00 48.877.000,00 6,27 

460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 38.331.000,00 0,00 34.500.000,00 72.831.000,00 9,34 

472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ 

BUDŽETA 

12.000.000,00 0,00 2.800.000,00 14.800.000,00 1,90 

470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I 

SOCIJALNA ZAŠTITA 

12.000.000,00 0,00 2.800.000,00 14.800.000,00 1,90 

481000 DOTACIJE NEVLADINIM 

ORGANIZACIJAMA 

9.970.000,00 0,00 0,00 9.970.000,00 1,28 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, 

PENALI I KAMATE 

2.217.000,00 0,00 0,00 2.217.000,00 0,28 

483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO 

REŠENJU SUDOVA 

680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,09 

485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI 

ŠTETU NANETU OD STRANE 

DRŽAVNIH ORGANA 

1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,21 

480000 OSTALI RASHODI 14.487.000,00 0,00 0,00 14.487.000,00 1,86 

499000 SREDSTVA REZERVE 6.815.650,00 0,00 0,00 6.815.650,00 0,87 

490000 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, 

OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 

INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI 

IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM 
NIVOU I SREDSTVA REZERVE 

6.815.650,00 0,00 0,00 6.815.650,00 0,87 

511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7.860.000,00 0,00 425.246.350,00 433.106.350,00 55,56 

512000 MAŠINE I OPREMA 2.154.000,00 0,00 783.000,00 2.937.000,00 0,38 

515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

510000 OSNOVNA SREDSTVA 10.264.000,00 0,00 426.029.350,00 436.293.350,00 55,96 

611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM 

KREDITORIMA 

0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,71 

610000 OTPLATA GLAVNICE 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,71 
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Ukupno 279.889.000,00 200.000,00 499.508.350,00 779.597.350,00 100,00 

 

 

Члан 6. 

 

 У члану 6. Одлуке, табеларни приказ „Утврђивање суфицита – дефицита са рачуном 

финансирања по допунском буџету“ замењује се табелом „Утврђивање суфицита – 

дефицита са рачуном финансирања по допунском буџету II“ 

 

 

 

 

Табела 3. Утврђивање суфицита – дефицита са рачуном финансирања по допунском 

буџету II 

 у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА износ 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 634.936.350 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 634.358.350 

71 Порези 170.250.000 

73 Донације и трансфери 437.084.350 

74 Други приходи 27.024.000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 578.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 774.097.350 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)  337.804.000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)  436.293.350 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -139.161.000 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62  0 
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Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)   0 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) -139.161.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  0 

Примања од задуживања (категорија 91) 49.851.000 

Неутрошена средства из претходних година (класа 3) 94.810.000 

Издаци за отплату главнице дуга (61)  5.500.000 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 139.161.000 

    

    

 У члану 6. Одлуке, мења се став 2. и гласи: 

„Потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од 5.500.000 динара 

обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године, а финансирање 

буџетског дефицита у износу од 139.161.000 динара, обезбедиће се из пренетих 

неутрошених средстава у износу од 89.310.000 динара и примања од задуживања у износу 

од 49.851.000 динара.“ 

 

Члан 7. 

 

 У члану 8. Одлуке, табела „План капиталних издатака у периоду 2021-2023. године 

по допунском буџету“ замењује се табелом „План капиталних издатака у периоду 2021-

2023. године по допунском буџету II“: 

Табела 5. План капиталних издатака у периоду 2021-2023. године по допунском буџету II 
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Члан 8. 

     

 У члану 9. Одлуке, табеларни преглед „ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО 

ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ“ замењује се табеларним 

прегледом „ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ПО ДОПУНСКОМ 

БУЏЕТУ II ЗА 2021. ГОДИНУ“, који је дат у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 

       

       Члан 9. 

 

извор 01 остали извори извор 01 остали извори извор 01 остали извори

1 Реконструкција водоводне мреже 2.000.000 1.500.000 3.000.000

2 Изградња локалног пута Опово-Дебељача 2.354.000 330.278.623

3 Пројекат раскрснице са кружним током у Сефкерину 2.400.000

4

Пројекат електронске комуникације - хот спот и 

видео надзор 783.000

5

Изградња саобраћајнице са пратећим 

инсталацијама за опремање радне зоне у Сакулама 2.000.000 99.867.000

6

Изградња саобраћајнице са пратећим 

инсталацијама за опремање радне зоне у Баранди 1.900.000 82.950.000

7 Изградња вртића у Сефкерину 2.000.000 43.166.727

8 Доградња објекта Предшколске установе у Опову 8.208.000

9 Асфалтирање улица у Баранди и Сакулама 21.000.000

10 Замена котлова у ПУ Бамби и Основној школи 10.751.000

11 Изградња капеле у Баранди 1.500.000

12 Изградња ограде на малом гробљу у Опову 2.000.000

13 Изградња објекта зелене пијаце У Опову 4.000.000

14 Изградња спортског терена "mini pitch" у Сефкерину 306.000 4.100.000

15 Изградња игралишта за децу у Опову 3.000.000

16 Изградња теретане у Баранди 1.000.000

Остали капитални издаци

1 Пројектна документација 1.000.000 5.000.000

2 Машине и опрема ОУ 1.500.000

3 Набавка опреме код индиректних корисника 904.000

4 Израда стратегије локалног одрживог развоја 550.000

Пројекат соларног осветљења стазе Опово-Баранда 200.000

укупно 10.264.000 426.029.350

                              КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

2021. 2022. 2023.

Р.бр. Опис



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27. АПРИЛ 2021 

 У члану 10. Одлуке, табеларни приказ „Програмски буџет – ребаланс“ замењује се 

табелом „Програмски буџет – ребаланс II“: 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 7. Програмски буџет – ребаланс II 

 

Б
р

 п
р

о
гр

ам
а 

Ш
и

ф
р

а 

п
р

о
гр

ам
а 

Шифра 

програмске 

активности/ 

пројекта 

Назив програма 

Средства из 

буџета 

(извор 01) 

Пренета 

средства              

( извор 13) 

Средства из 

осталих 

извора 

финансирањ

а 

Укупно 

1 1101   Урбанизам и просторно 

планирање 

0 0 0 0 

    1101-0003 Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

0 0 0 0 

2 1102   Комуналне делатности 32,110,000 16,100,000 9,000,000 57,210,000 

    1102-0001 Управљање/одржав.јавн

им осветљењем 

8,000,000 0 0 8,000,000 

    1102-0002 Одржавање јавних 

зелених површина 

4,000,000 0 0 4,000,000 

    1102-0004 Зоохигијена 9,800,000 1,100,000 0 10,900,000 

    1102-0006 Одржавање гробаља  3,000,000 0 1,500,000 4,500,000 

    1102-0008 Водоснабдевање 4,000,000 15,000,000 1,500,000 20,500,000 

    1102-4001 Суфинансирање 

изградње трафостанице 

3,310,000 0 0 3,310,000 
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    1102-5007 Изградња објекта зелене 

пијаце у насељеном 

месту Опово 

0 0 4,000,000 4,000,000 

    1102-5011 Изградња ограде на 

малом гробљу у Опову 

0 0 2,000,000 2,000,000 

3 1501   Локални економски 

развој 

500,000 0 550,000 1,050,000 

    1501-0002 Мере активне политике 

запошљавања 

500,000 0 0 500,000 

    1501-5012 Израда Стратегије 

локалног одрживог 

развоја 

0 0 550,000 550,000 

4 1502   Развој туризма 1,000,000 0 0 1,000,000 

    1502-0002 Промоција туристичке 

понуде 

1,000,000 0 0 1,000,000 

5 0101   Пољопривреда и 

рурални развој 

5,726,000 1,940,000 4,250,000 11,916,000 

    0101-0001 Подршка за спровођење 

пољ.политике 

0 0 0 0 

    0101-0002 Мере подршке 

руралном развоју 

3,400,000 740,000 4,250,000 8,390,000 

    0101-4002 Уређење 

пољопривредног 

земљишта комасацијом 

2,326,000 1,200,000 0 3,526,000 

6 0401   Заштита животне 

средине 

2,100,000 0 12,551,000 14,651,000 

    0401-0001 Управљање заштитом 

животне средине 

2,100,000 0 1,800,000 3,900,000 

    0401-5006 Замена котлова у 

ПУ"Бамби" и 

ОШ"Доситеј Обрадовић" 

0 0 10,751,000 10,751,000 

7 0701   Орг.саобраћаја и 

саоб.инфраструктура 

9,354,000 35,419,000 319,680,623 364,453,623 
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    0701-0002 Управљање и 

одрж.саоб.инфраструкту

ре 

6,700,000 0 0 6,700,000 

    0701-5001 Изградња локалног пута 

Опово-Дебељача  

2,354,000 31,598,000 298,680,623 332,632,623 

    0701-5002 Израда пројектно - 

техничке докумнтације 

раскрснице са кружним 

током у насељеном 

месту Сефкерин 

0 2,400,000 0 2,400,000 

    0701-4004 Пројекат саобраћаја и 

саобраћајне 

сигнализације у зони 

школе у насељеном 

месту Сакуле 

100,000 1,421,000 0 1,521,000 

    0701-5008 Асфалтирање улица у 

насељеним местима 

Баранда и Сакуле 

0 0 21,000,000 21,000,000 

    0701-5013 Израда пројектно-

техничке документације 

за соларно осветљење 

на пешачко-

бициклистичкој стази 

Опово-Баранда 

200,000 0 0 200,000 

8 2001   Предшколско 

васпитање и 

образовање 

31,939,000 318,000 47,766,727 80,023,727 

    2001-0001 Функционисање 

предшколске установе 

29,939,000 318,000 4,600,000 34,857,000 

    2001-5005 Доградња објекта 

ПУ"Бамби" у Сефкерину 

2,000,000 0 43,166,727 45,166,727 

9 2002   Основно образовање и 

васпитање 

19,000,000 0 0 19,000,000 

    2002-0001 Функционисање 

основних школа 

19,000,000 0 0 19,000,000 

11 0901   Социјална и дечија 

заштита 

19,454,000 0 2,800,000 22,254,000 
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    0901-0001 Једнократне и други 

облици помоћи 

5,954,000 0 0 5,954,000 

    0901-0003 Дневне услуге у 

заједници 

1,000,000 0 1,800,000 2,800,000 

    0901-0005 Подршка 

реализ.програма 

Црвеног крста 

1,700,000 0 0 1,700,000 

    0901-0006 Подршка деци и 

породици са децом 

10,800,000 0 1,000,000 11,800,000 

12 1801   Здравствена заштита 15,877,000 34,500,000 0 50,377,000 

    1801-0001 Функц.установа 

примарне 

здравств.заштите 

15,877,000 34,500,000 0 50,377,000 

13 1201   Развој културе и 

информисања 

23,893,000 783,000 200,000 24,876,000 

    1201-0001 Функц.локалних 

установа културе 

10,343,000 0 5,000 10,348,000 

    1201-0002 Јачање културне 

продукције и  

уметничког 

стваралаштва 

2,550,000 0 195,000 2,745,000 

    1201-0003 Унапређење система 

очувања културно-

историјског наслеђа 

4,500,000 0 0 4,500,000 

    1201-0004 Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области 

јавног информисања 

6,500,000 0 0 6,500,000 

    1201-5003 Унапређење области 

комуникација и 

информационог друштва 

у општини Опово 

0 783,000 0 783,000 

14 1301   Развој спорта и 

омладине 

4,606,000 250,000 8,100,000 12,956,000 

    1301-0001 Подршка лок.спортским 

орг,удруж.и савезима 

3,800,000 0 0 3,800,000 
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    1301-0005 Спровођење 

омладинске политике 

500,000 0 0 500,000 

    1301-4003 Млади у борби против 

КОВИД-а 

0 250,000 0 250,000 

    1301-5004 Изградња спортског 

терена "mini pitch" у 

Сефкерину 

306,000 0 4,100,000 4,406,000 

    1301-5009 Изградња игралишта за 

децу у насељеном месту 

Опово 

0 0 3,000,000 3,000,000 

    1301-5010 Изградња теретане на 

отвореном у насељеном 

месту Баранда 

0 0 1,000,000 1,000,000 

15 0602   Опште услуге локалне 

самоуправе 

90,927,000 5,500,000 0 96,427,000 

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе 

69,904,000 0 0 69,904,000 

    0602-0002 Функционисање месних 

заједница 

13,257,350 0 0 13,257,350 

    0602-0003 Сервисирање јавног дуга 750,000 5,500,000 0 6,250,000 

    0602-0009 Текућа буџетска резерва 6,315,650 0 0 6,315,650 

    0602-0010 Стална буџетска резерва 500,000 0 0 500,000 

    0602-0014 Управљање у ванредним 

ситуацијама 

200,000 0 0 200,000 

16 2101   Политички систем 

локалне самоуправе 

23,403,000 0 0 23,403,000 

    2101-0001 Функционисање 

Скупштине 

12,241,000 0 0 12,241,000 

    2101-0002 Функционисање 

извршних органа 

11,162,000 0 0 11,162,000 

      у к у п н о 279,889,000 94,810,000 404,898,350 779,597,350 

 

 

Члан 10. 
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  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана усвајања а примењиваће се од 

01.01.2021. године. 

      Члан 11. 

 Ова Одлука биће објављена у „Општинском службеном гласнику општине Опово“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

БРОЈ: 011-10/21 

ДАНА: 27.04.2021. године 

О  П  О  В  О                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                      Ненад Јосић, дипл. инж. 

 

                                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Опово за 2021. годину 

– други ребаланс, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета општине 

Опово, на вишем нивоу у односу на претходни план.  

Укупан буџет је пројектован на нивоу од 779.597.350 динара. Повећање је резултат 

одобрених наменских трансфера у износу од  214.720.350 динара и планираног дугорочног 

задужења општине у износу од 49.851.000 динара.  

Наменски трансфери су одобрени за следеће пројекте: изградња пута Опово-Дебељача 

162.953.623 динара, изградња објекта ПУ Бамби у Сефкерину 41.966.727 динара, адаптација 

котларница у Основној школи и ПУ Бамби 8.000.000 динара и подизање пољозаштитног појаса 

1.800.000 динара. 

Планирано је дугорочно задужење за финансирање капиталних пројеката у укупном износу 

од 49.851.000 динара, а Општина је у обавези да претходно прибави сагласност Министарства 

финансија за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Највећи износ планираног 

задужења опредељен је за пројекат асфалтирања улица у Сакулама и Баранди (21.000.000 динара) 

док је преостали износ предвиђен за суфинансирање пројеката из различитих области. 

Дугорочним кредитом планирано је финансирање следећих пројеката: асфалтирање улица 

у Сакулама и Баранди 21.000.000 динара, суфинансирање изградње објекта зелене пијаце у Опову 

4.000.000 динара, суфинансирање изградње mini pitch терена у Сефкерину 4.100.000 динара, 
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изградња игралишта за децу у Опову 3.000.000 динара, суфинансирање изградње теретане на 

отвореном у Баранди 1.000.000 динара, суфинансирање пројекта замене котлова у школи и 

предшколској установи 2.751.000 динара, суфинансирање пројекта уређења атарских путева 

2.250.000 динара, суфинансирање пројекта уређења каналске мреже 2.000.000 динара, 

суфинансирање изградње објекта ПУ Бамби у Сефкерину 1.200.000 динара, суфинансирање 

реконструкције водоводне мреже 1.500.000 динара, изградња пута Опово-Дебељача (надзор) 

3.000.000 динара, изградња ограде на гробљу у Опову 2.000.000 динара, изградња капеле у Баранди 

1.500.000 динара и израда стратегије локалног економског развоја 550.000 динара. 

Износ планираних средстава из извора 01 Приходи из буџета и износ распоређених 

пренетих средстава из претходне године (извор 13), остају непромењени. 

  Текућа буџетска резерва умањена је за 570.000 динара, и износи 7.523.000 динара. 

  

 Средства планирана за функционисање месних заједница распоређују се на следећи начин: 

  МЗ Опово 

МЗ 

Сефкерин 

МЗ 

Сакуле 

МЗ 

Баранда Укупно 

411 638.000 0 0 0 638.000 

412 107.000 0 0 0 107.000 

414 10.000 0 0 0 10.000 

421 292.000 362.000 492.000 170.000 1.316.000 

422 20.000 0 0 0 20.000 

423 1.045.000 1.050.000 1.240.000 1.137.000 4.472.000 

425 500.000 637.350 3.800.000 400.000 5.337.350 

426 187.000 289.000 252.000 387.000 1.115.000 

444 20.000 2.000 0 1.000 23.000 

482 15.000 30.000 70.000 85.000 200.000 

512 0 19.000 0 0 19.000 

  2.834.000 2.389.350 5.854.000 2.180.000 13.257.350 

 

Програмски буџет у складу са Одлуком о изменама и допунама буџета (други ребаланс) 

приказан је у посебној табели у оквиру овог образложења; 
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ЈЛС: ОПОВО 
    

      

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ II ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ       

Шиф

ра 

прогр

ама/ 

прогр

амске 

актив

ности 

Назив програма/ 

програмске активности/ 

пројекта 

Циљ Индикатор Износ у 

динарим

а 

Назив индикатора Циљана 

вредност 

у 2020. 

  

1101 Програм 1.  Урбанизам и 

просторно планирање 

Просторни 

развој у складу 

са плановима 

    0 

1101-

0003 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Проценат 

површине покривен 

плановима 

регулације 

0% 0 

1102 Програм 2.  Комуналне 

делатности 

Повећање 

покривености 

територије 

општине 

комуналним 

делатностима 

    57,210,00

0 

1102-

0001 

Управљање јавним 

осветљењем 

Функционална 

јавна расвета на 

територији 

општине Опово 

Проценат 

постављене јавне 

расвете која је у 

функцији и 

проценат плаћене 

утрошене 

електричне 

енергије 

100% 8,000,000 

1102-

4001 

Суфинансирае изградње 

трафостанице 

Побољшање 

снабдевања 

електричне 

енергије у 

насељеном месту 

Сакуле 

Број изграђених 

трафостаница 

1 3,310,000 
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1102-

0002 

Одржавање јавних 

зелених површина 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територије 

услугама 

уређења и 

одржавања 

зеленилаАдекват

ан квалитет 

пружених услуга 

уређења и 

одржавања 

јавних зелених 

површина 

Број м2 јавних 

зелених површина 

на којима се уређује 

и одржава зеленило 

у односу на укупан 

број м2 зелених 

површина. 

Динамика уређења 

јавних зелених 

површина. 

124866m

3 

4,000,000 

1102-

0004 

Зоохигијена Унапређење 

заштите од 

заразе и других 

болести које 

преносе инсекти 

Број извршених 

запрашивања за 

сузбијање комараца 

6 10,900,00

0 

1102-

0004 

Услуге сузбијања крпеља Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

Третиране 

површине за 

сузбијање глодара и 

инсеката 

90ха 300,000 

1102-

0004 

Услуге хуманог хватања 

и збрињавања паса 

луталица 

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

Проценат 

збринутих паса 

луталица у односу 

на укупан број 

100% 1,500,000 

1102-

0004 

Услуге сузбијања ларви и 

одраслих форми 

комараца 

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

 Број извршених 

запрашивања 

ларви и одраслих 

форми комараца 

8 6,000,000 

1102-

0004 

Дезинсекција и 

дератизација 

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

Број објеката на 

којима је рађена 

дератизација (у 

км2) 

1060 2,000,000 

1102-

0004 

Уништавање амброзије Уништавање 

амброзије  

Проценат уништене 

амброзије 

10000% 1,100,000 

1102-

0006 

Одржавање гробаља и 

погребне услуге 

Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

одржавања 

гробаља и 

погребних услуга 

Укупна површина 

уређеног простора 

који обухвата 

гробља 

85860m2 4,500,000 
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1102-

0008 

Водоснабдевање Снабдевање 

становништва 

квалитетном 

водом за пиће и 

рационално 

снабдевање 

водом за пиће 

Проценат 

домаћинстава 

снабдевених водом 

за пиће 

100% 20,500,00

0 

1102-

0008 

Суфинасирање 

реконструкције 

водоводне мреже у 

насељеном месту Опово, 

улица 2. октобра 

Снабдевање 

становништва 

квалитетном 

водом за пиће и 

рационално 

снабдевање 

водом за пиће 

Број км 

реконструисане 

водоводне мреже 

2км 3,500,000 

1102-

0008 

Набавка филтерске 

испуне за фабрику воде 

Снабдевање 

становништва 

квалитетном 

водом за пиће и 

рационално 

снабдевање 

водом за пиће 

Број тона 

набављене 

филтерске испуне 

3т 2,000,000 

1102-

0008 

Субвенција за 

ЈП"Младост" Опово 

Снабдевање 

становништва 

квалитетном 

водом за пиће и 

рационално 

снабдевање 

водом за пиће 

Проценат 

домаћинстава 

снабдевених 

квалитетном водом 

за пиће 

100% 15,000,00

0 

1102-

5007 

Изградња објекта зелене 

пијаце у насељеном месту 

Опово 

Побољшање 

услова 

корисника 

услуга пијачне 

продаје 

Укупа квадратура 

изграђеног објекта 

m2 

407 4,000,000 

1102-

5011 

Изградња ограде на 

малом гробљу у Опову 

Побољшање 

безбедности на 

гробљу 

Број играђених 

метара ограде  

200 2,000,000 

1501 Програм 3.  Локални 

економски развој 

Повећање 

запослености на 

територији 

општине 

    1,050,000 

1501-

0002 

Мере активне политике 

запошљавања 

Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања 

Број 

новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 

политике 

запошљавања 

5 500,000 

1501-

5012 

Израда Стратегије 

локалног одрживог 

развоја 

Одређивање 

стратешких 

циљева развоја 

општине 

Број израђених 

стратегија 

1 550,000 
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1502 Програм 4.  Развој 

туризма 

Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде општине 

    1,000,000 

1502-

0002 

Промоција туристичке 

понуде 

Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде општне 

на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 

промовишу 

туристичку понуду 

општине у земљи 

или иностранству 

5 1,000,000 

0101 Програм 5.  

Пољопривреда и рурални 

развој 

Раст производње 

и стабилност 

дохотка 

произвођача 

    11,916,00

0 

0101-

0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике 

у локалној заједници - 

услуге пољочуварске 

службе 

Заштита 

повртарских и 

ратарских 

култура од 

могућих крађа и 

уништавања 

Површине 

обрадивог 

пољопривредног 

земљишта 

обухваћене 

надзором 

пољочуварске 

службе 

1666ha 0 

0101-

0002 

Мере подршке руралном 

развоју 

Унапређење 

руралног развоја 

Проценат  

коришћења 

пољопривредног 

земљишта 

обухваћеног 

годишњим 

програмом, у 

односу на укуне 

расположиве 

пољопривредне 

површине 

25% 8,390,000 

0101-

4002 

Уређење пољопривредног 

земљишта комасацијом у 

КО Баранда 

Укурупњавање 

површина 

пољопривредног 

земљишта 

Површина 

обухваћена 

комасацијом 

5064ha 3,526,000 

0401 Програм 6.  Заштита 

животне средине 

Унапређење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

и испуњење 

обавеза у складу 

са законима у 

домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и 

мера заштите 

    14,651,00

0 
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0401-

0001 

Управљање заштитом 

животне средине 

Унапређење 

заштите животне 

средине кроз 

спровођење 

акција очувања 

животне средине 

Број спроведених 

еколошких акција и 

манифестација 

5 3,900,000 

0401-

5006 

Замена котлова у 

ПУ"Бамби" и 

ОШ"Доситеј Обрадовић" 

Смањење 

емисије штетних 

гасова, а самим 

тим и загађења 

ваздуха емисијом 

чађи 

Број замењених 

котлова 

3 10,751,00

0 

0701 Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

Развијеност 

инфраструктуре 

у контексту 

доприноса социо 

економском 

развоју 

    364,453,6

23 

0701-

0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Побољшање 

квалитета путне 

инфраструктуре 

и безбедности 

саобраћаја 

    6,700,000 

0701-

0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре - Савет 

за безбедност саобраћаја 

Набавка опреме 

за безбедност у 

саобраћају 

Унапређење 

безбедности и 

квалитета 

саобраћаја у 

општини Опово 

  2,500,000 

0701-

0002 

Набавака радара за ПУ 

Опово 

Набавка радара 

за ПУ Опово 

како би се 

унапредила 

безбедност 

саобраћаја у 

општини Опово 

Број купљених 

радара  

1 800,000 

0701-

0002 

Набавка аутоседишта за 

децу 

Повећање 

безбедности деце 

као учесника у 

саобраћају 

Број набављених 

седишта 

45 250,000 

0701-

0002 

Набавка бициклова ОШ Унапређење 

квалитета 

саобраћаја за 

децушколског 

узраста 

Број набављених 

бициклова  

5 200,000 

0701-

0002 

Обележавање 

хорзонталне 

сигнализације  

Побољшање 

квалитета путне 

инфраструктуре 

и безбедности 

саобраћаја на 

територији 

општине  

Број км обележене 

хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације у 

односу на укупан 

број км локалних 

путева на 

територији 

општине 

20км 750,000 
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0701-

0002 

Набавка и постављање 

успоривача брзине 

Повећање 

безбедности 

саобраћаја на 

територији 

општине Опово 

Дужина 

постављених 

успоривача 

саобраћаја у 

метрима 

25м 500,000 

0701-

0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре - 

ЈП"Младост" 

Побољшање 

квалитета путне 

инфраструктуре 

и безбедности 

саобраћаја 

    4,200,000 

0701-

0002 

Кошење раскрсница Побољшање 

квалитета путне 

инфраструктуре 

и безбедности 

саобраћаја 

Проценат уређених 

раскрсница ради 

унапређења 

безбедности у 

саобраћају 

100% 300,000 

0701-

0002 

Кошење путног појаса Побољшање 

квалитета путне 

инфраструктуре 

и безбедности 

саобраћаја 

Проценат уређеног 

путног појаса на 

територији 

општине Опово 

100% 2,400,000 

0701-

0002 

Зимска служба Побољшање 

квалитета и 

безбедности 

саобраћаја у 

зимском периоду 

Проценат успешних 

интервенција у 

односу на укупан 

број 

100% 1,500,000 

0701-

5001 

Изградња локалног пута 

Опово - Дебељача 

 Изградња 

локалне путне 

инфраструктуре 

Број км 

новоизграђеног 

пута 

3.7 км 332,632,6

23 

0701-

5002 

Израда пројектно - 

техничке документације 

раскрснице са кружним 

током у насељеном месту 

Сефкерин 

Повећање 

безбедности 

саобраћаја  

Број израђене 

пројектно техничке 

документације 

1 2,400,000 

0701-

5008 

Асфалтирање улица у 

насељеним местима 

Баранда и Сакуле 

Побољшање 

путне 

инфраструктуре 

у насељеним 

местима Баранда 

и Сакуле 

Број километара 

асфалтирани улица 

km 

3 21,000,00

0 

0701-

5013 

Израда пројектно-

техничке документације 

за соларно осветљење на 

пешачко-бициклистичкој 

стази Опово-Баранда 

Модернизација 

инфраструктуре 

и повећање 

безбедности свих 

учесника у 

саобраћају 

Број израђених 

пројектно-

техничких 

документација 

1 200,000 

0701-

4004 

Пројекат саобраћаја и 

саобраћајне 

сигнализације у зони 

школе у насељеном месту 

Сакуле 

Побољшање 

безбедности 

саобраћаја у зони 

ОШ у Сакулама 

Број постављених 

успоривача брзине 

2 1,521,000 

2001 Програм 8.  Предшколско 

васпитање и образовање 

Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

    80,023,72

7 
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2001-

0001 

Функционисање 

предшколских установа 

Унапређњењ 

квалитета 

предшколског 

образовња и 

васпитањ 

Број објеката у 

којима су извршена 

инвестициона 

улагања на 

годишњем нивоу, у 

односу на укупан 

број објеката ПУ  

2 34,857,00

0 

2001-

5005 

Доградња објекта 

ПУ"Бамби" у Сефкерину 

Побољшање 

услова за 

предшколско 

образовање и рад 

предшколске 

установе 

Планирана 

површина објекта у 

m2 

385 45,166,72

7 

2002 Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 

Потпун обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

    19,000,00

0 

2002-

0001 

Функционисање основних 

школа 

Потпуни обухват 

основним  

образовањем и 

васпитањем  

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

23 19,000,00

0 

0901 Програм 11.  Социјална  и 

дечија заштита 

Повећање 

доступности 

права и услуга 

социјалне 

заштите и 

унапређење 

заштитњ 

сиромашних 

    22,254,00

0 

0901-

0001 

Једнократне и други 

облици помоћи 

Повећање 

доступности 

права и услуга 

социјалне 

заштите 

Број грађана 

корисника 

једнократне 

новчане помоћи у 

односу на укупан 

број грађана 

480 5,954,000 

0901-

0003 

Дневне услуге у заједници Унапређење 

услуга социјалне 

заштите за 

старије и одрасле 

са 

инвалидитетом 

Проценат пружених 

услуга у односу на 

укупан број 

корисника услуга 

100% 2,800,000 

  Родноодговорни 

показатељи 

Повећан број 

корисника 

мушког пола 

који користе 

услуге 

геронтодомаћица 

Проценат 

корисника услуга 

мушког пола у 

односу на укупан 

број корисника 

услуга 

геронтодомаћица 

30%   
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0901-

0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 

Социјално 

деловање - 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у 

невољи, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи 

10 1,700,000 

0901-

0006 

Подршка деци и 

породицама са децом  

Обезбеђење 

финансијске 

подршке за децу 

и породицу 

    11,800,00

0 

0901-

0006 

Подршка деци и 

породицама са децом  

Обезбеђење 

финансијске 

подршке за децу 

и породицу 

    7,800,000 

0901-

0006 

Подршка деци и 

породицама са децом - 

Регресирани превоз 

ученика и студената 

Унапређење 

услова превоза 

за ученике и 

студенте 

Проценат ученика и 

студената који 

остварују 

регресирани превоз 

у односу на укупан 

број 

100% 3,200,000 

0901-

0006 

Подршка деци и 

породицама са децом - 

Набавка пакета за 

новорођене бебе 

Подршка 

родитељима при 

рођењу детета 

Проценат 

обрађених захтева 

за " пакете за бебе" 

у односу на укупан 

број поднетих 

захтева 

100% 800,000 

1801 Програм 12. Здравствена 

заштита 

Унапређење 

здравља 

становништва 

    50,377,00

0 

1801-

0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

Унапређење 

доступности , 

квалитета и 

ефикасности 

примарне 

здраваствене 

заштите 

Проценат 

покривености 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

100% 10,030,00

0 

1801-

0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

Отплата дуга 

Дома здравља 

Опово 

Проценат отплате 

дуга Дома здравља 

100 38,347,00

0 

1801-

0001 

Реконструкција Дома 

здравља- Услуге надзора 

Побољшање 

квалитета и 

услова рада рада 

здравствене 

установе 

    2,000,000 
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1201 Програм 13.  Развој 

културе и информисања 

Подстицање 

развоја културе 

    24,876,00

0 

1201-

0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

5 10,348,00

0 

1201-

0002 

Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

Унапређење 

разноврсности 

културне понуде 

Проценат програма 

и пројеката 

удружења грађана 

подржаних од 

стране општине 

100% 2,745,000 

1201-

0003 

Унапређење система 

очувања културно-

историјског наслеђа 

Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

Број реализованих 

програма који 

ромовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних 

програма 

5 4,500,000 

1201-

0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

Повећана понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Проценат 

програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурсима јавног 

информисања 

100% 6,500,000 

1201-

5003 

Унапређење области 

комуникација и 

информационог друштва 

у општини Опово 

Повећање и 

побољшање 

области 

електронских 

комуникација и 

информационог 

друштва у 

општини Опово 

Број постављених 

хотспот локација и 

видео надзора 

0 783,000 

  Родноодговорни 

показатељи 

Повећање 

учешћа 

удружења жена у 

друштвеном 

животу у 

општини Опово 

Проценат 

манифестација 

организованих од 

стране удружења 

жена у односу на 

укупан број 

манифестација у 

општини Опово 

50%   

1301 Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 

Обезбеђење 

услова за 

бављење 

спортом свих 

грађана и 

грађанки 

општине 

    12,956,00

0 
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1301-

0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима 

Унапређење 

подршке 

локалним 

спортским 

организацијама 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта  

Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране општине 

16 3,800,000 

1301-

0005 

Спровођење омладинске 

политике 

Подршка 

активном 

укључивању 

младих у 

различите 

друштвене 

делатности 

Проценат младих 

корисника услуга 

мера омладинске 

политике  

40% 500,000 

1301-

4003 

Млади у борби против 

КОВИД-а 

Анимирање и 

едукација 

младих на 

територији 

општине Опово 

за организацију 

кампање 

важности 

придржавања 

мера заштите у 

доба глобалне 

пандемије 

Број обука младих 

путем радионица 

или вебинара 

3 250,000 

1301-

5004 

Изградња спортског 

терена "mini pitch" у 

Сефкерину 

Стварање услова 

за бављење 

рекреативним 

спортом 

Број изграђених 

терена   

1 4,406,000 

1301-

5009 

Изградња игралишта за 

децу у насељеном месту 

Опово 

Побољшање 

услова и 

безбедности деце 

на игралишту 

Број изграђених 

игралишта за децу  

1 3,000,000 

1301-

5010 

Изградња теретане на 

отвореном у насељеном 

месту Баранда 

Побољшање 

услова за 

бављење 

спортом на 

отвореном 

Број изграђених 

теретана на 

отвореном  

1 1,000,000 

  Родноодговорни 

показатељи 

Повећање 

учешћа жена у 

спортским 

догађајима на 

територији 

општине Опово 

Проценат женских 

спортских 

организација у 

односу на укупан 

број у општини 

Опово 

35%   

0602 Програм 15.  Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

Одрживо 

управно и 

финансијско 

функционисање 

општинске 

управе у складу 

надлежностима и 

пословима 

    96,427,00

0 
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локалне 

самоуправе 

0602-

0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

Функционисање 

управе 

Проценат 

попуњености 

радних места која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 

100% 69,904,00

0 

0602-

0002 

Функционисање месних 

заједница 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних заједница 

Број иницијатива 

/предлога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са питањима 

од интереса за 

локално 

становништво 

60 13,257,35

0 

0602-

0003 

Сервисирање јавног дуга Финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода 

Учешће издатака за 

сервисирање дугова 

у текућим 

приходима 

  6,250,000 

0602-

0009 

Текућа буџетска резерва       6,315,650 

0602-

0010 

Стална буџетска резерва       500,000 

0602-

0014 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите 

и спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

других непогода 

Број процена 

угрожености у 

складу са Законом о 

вандредним 

ситуацијама 

2 200,000 

2101 Програм 16. Политички 

систем локалне 

самоуправе 

Ефективно и 

ефикасно 

функционисање 

органа 

политичког 

система локалне 

самоуправе 

    23,403,00

0 

2101-

0001 

Функционисање 

Скупштине 

Функционисање 

локалне 

скуштине 

Број одржаних 

седница скупштине 

општине 

8 12,241,00

0 

2101-

0002 

Функционисање 

извршних органа 

Функционисање 

извршних органа 

Број одржаних 

седница 

Општинског већа 

50 11,162,00

0 

        укупно 779,597,3

50 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.797.000,00 0,00 0,00 5.797.000,00 0,74 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 974.000,00 0,00 0,00 974.000,00 0,12 

111 3/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,68 

111 4/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,02 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 12.241.000,00 0,00 0,00 12.241.000,00 1,57  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.241.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

111 Извршни и законодавни органи 12.241.000,00 0,00 0,00 12.241.000,00 1,57 

 
   

Извори финансирања за раздео 1:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.241.000,00 

    

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 12.241.000,00 0,00 0,00 12.241.000,00 1,57  

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 5/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.813.000,00 0,00 0,00 3.813.000,00 0,49 

111 6/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 637.000,00 0,00 0,00 637.000,00 0,08 

111 7/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

111 8/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,12 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,69  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.400.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

111 Извршни и законодавни органи 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,69 

 
   

Извори финансирања за раздео 2:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.400.000,00 

    

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,69  

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 9/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 4.012.000,00 0,00 0,00 4.012.000,00 0,51 

111 10/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00 0,09 

111 11/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,14 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 5.762.000,00 0,00 0,00 5.762.000,00 0,74  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.762.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

111 Извршни и законодавни органи 5.762.000,00 0,00 0,00 5.762.000,00 0,74 

 
   

Извори финансирања за раздео 3:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.762.000,00 

    

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 5.762.000,00 0,00 0,00 5.762.000,00 0,74  

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Функц. 
клас. 

040 Породица и деца 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 
 

040 12/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 10.800.000,00 0,00 1.000.000,00 11.800.000,00 1,51 

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом 10.800.000,00 0,00 1.000.000,00 11.800.000,00 1,51  
   

Извори финансирања за функцију 040:   
     

  
01 Приходе из буџета 10.800.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
1.000.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

040 Породица и деца 10.800.000,00 0,00 1.000.000,00 11.800.000,00 1,51 

 

Функц. 
клас. 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
 

070 13/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

070 14/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19 

Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,22  
   

Извори финансирања за функцију 070:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.700.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на другом месту 

1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,22 

 

Функц. 
клас. 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

090 15/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 5.954.000,00 0,00 0,00 5.954.000,00 0,76 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 5.954.000,00 0,00 0,00 5.954.000,00 0,76 
 

Активност 0003 Дневне услуге у заједници 
 

090 16/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.000.000,00 0,00 1.800.000,00 2.800.000,00 0,36 

Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници 1.000.000,00 0,00 1.800.000,00 2.800.000,00 0,36  
   

Извори финансирања за функцију 090:   
     

  
01 Приходе из буџета 6.954.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
1.800.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

090 Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

6.954.000,00 0,00 1.800.000,00 8.754.000,00 1,12 

 

Функц. 
клас. 

130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

130 17/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 28.299.000,00 0,00 0,00 28.299.000,00 3,63 

130 18/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 4.780.000,00 0,00 0,00 4.780.000,00 0,61 

130 19/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

130 20/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 

130 21/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,17 

130 22/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,08 

130 23/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7.025.000,00 0,00 0,00 7.025.000,00 0,90 

130 24/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

130 25/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,67 

130 26/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

130 27/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,27 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

130 28/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,51 

130 29/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

130 30/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,09 

130 31/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,21 

130 32/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 

67.854.000,00 0,00 0,00 67.854.000,00 8,70 

 
   

Извори финансирања за функцију 130:   
     

  
01 Приходе из буџета 67.854.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

130 Опште услуге 67.854.000,00 0,00 0,00 67.854.000,00 8,70 

 

Функц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

160 33/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,26 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 

2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,26 

 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

160 34/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 6.315.650,00 0,00 0,00 6.315.650,00 0,81 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 6.315.650,00 0,00 0,00 6.315.650,00 0,81 
 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

160 35/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     



 
 

 
 

    Strana 6 od 23 
 

 

ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ПО ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ II  ЗА 2021. ГОДИНУ 

  
 

  

Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

  
01 Приходе из буџета 8.865.650,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

8.865.650,00 0,00 0,00 8.865.650,00 1,14 

 

Функц. 
клас. 

170 Трансакције јавног дуга 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 
 

170 36/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,10 

170 37/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,71 

Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 750.000,00 0,00 5.500.000,00 6.250.000,00 0,80  
   

Извори финансирања за функцију 170:   
     

  
01 Приходе из буџета 750.000,00 

    

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
5.500.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

170 Трансакције јавног дуга 750.000,00 0,00 5.500.000,00 6.250.000,00 0,80 

 

Функц. 
клас. 

220 Цивилна одбрана 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 
 

220 38/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03  
   

Извори финансирања за функцију 220:   
     

  
01 Приходе из буџета 200.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

220 Цивилна одбрана 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Функц. 
клас. 

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 

360 39/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,10 

360 40/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06 

360 41/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

 
   

Извори финансирања за функцију 360:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.000.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом 
месту 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

 

Функц. 
клас. 

412 Општи послови по питању рада 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 
 

412 42/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за функцију 412:   
     

  
01 Приходе из буџета 500.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

412 Општи послови по питању рада 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

 

Функц. 
клас. 

421 Пољопривреда 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
 

421 43/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 
 

421 44/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

421 45/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,38 

421 45/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00 0,09 

421 45/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 0,55 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 3.400.000,00 0,00 4.990.000,00 8.390.000,00 1,08 
 

Пројекат 
0101-
4002 

Уређење пољопривредног земљишта комасацијом у КО Баранда 
 

421 46/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,15 

421 47/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.126.000,00 0,00 0,00 1.126.000,00 0,14 

421 47/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,15 

Укупно за пројекат 0101-4002 Уређење пољопривредног земљишта комасацијом у 
КО Баранда 

2.326.000,00 0,00 1.200.000,00 3.526.000,00 0,45 

 
   

Извори финансирања за функцију 421:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.726.000,00 

    

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
4.250.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
1.940.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

421 Пољопривреда 5.726.000,00 0,00 6.190.000,00 11.916.000,00 1,53 

 

Функц. 
клас. 

451 Друмски саобраћај 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 

451 48/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,60 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,60 

 

Пројекат 
0701-
5002 

Израда пројектно - техничке документације раскрснице са кружним током у насељеном месту Сефкерин 
 

451 49/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,31 

Укупно за пројекат 0701-5002 Израда пројектно - техничке документације 
раскрснице са кружним током у насељеном месту 
Сефкерин 

0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,31 

 

Пројекат 
0701-
4004 

Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони школе у насељеном месту Сакуле 
 

451 49/3 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 1.421.000,00 1.421.000,00 0,18 

451 49/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 0701-4004 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у 
зони школе у насељеном месту Сакуле 

100.000,00 0,00 1.421.000,00 1.521.000,00 0,20 

 

Пројекат 
0701-
5008 

Асфалтирање улица у насељеним местима Баранда и Сакуле 
 

451 49/5 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 2,69 

Укупно за пројекат 0701-5008 Асфалтирање улица у насељеним местима Баранда 
и Сакуле 

0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 2,69 

 

Пројекат 
0701-
5001 

Изградња локалног пута Опово - Дебељача 
 

451 49/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.354.000,00 0,00 295.680.623,00 298.034.623,00 38,23 

451 49/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 31.598.000,00 31.598.000,00 4,05 

451 49/6 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,38 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Укупно за пројекат 0701-5001 Изградња локалног пута Опово - Дебељача 2.354.000,00 0,00 330.278.623,00 332.632.623,00 42,67 
 

Пројекат 
0701-
5013 

Израда пројектно-техничке документације за соларно осветљење на пешачко-бициклистичкој стази Опово-Баранда 
 

451 49/7 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 0701-5013 Израда пројектно-техничке документације за 
соларно осветљење на пешачко-бициклистичкој 
стази Опово-Баранда 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

 
   

Извори финансирања за функцију 451:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.354.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
295.680.623,00 

  

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
24.000.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
35.419.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

451 Друмски саобраћај 7.354.000,00 0,00 355.099.623,00 362.453.623,00 46,49 

 

Функц. 
клас. 

460 Комуникације 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Пројекат 
1201-
5003 

Унапредјење области електронских комуникација и информационог друштва 
 

460 49/4 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 783.000,00 783.000,00 0,10 

Укупно за пројекат 1201-5003 Унапредјење области електронских комуникација и 
информационог друштва 

0,00 0,00 783.000,00 783.000,00 0,10 

 
   

Извори финансирања за функцију 460:   
     

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
783.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

460 Комуникације 0,00 0,00 783.000,00 783.000,00 0,10 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Функц. 
клас. 

473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

 

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 50/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13  
   

Извори финансирања за функцију 473:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.000.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

473 Туризам 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

 

Функц. 
клас. 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 
 

560 51/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

560 51/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,23 

560 52/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине 2.100.000,00 0,00 1.800.000,00 3.900.000,00 0,50 
 

Пројекат 
0401-
5006 

Замена котлова у ПУ"Бамби" и ОШ"Доситеј Обрадовић" 
 

560 52/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1,03 

560 52/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.751.000,00 2.751.000,00 0,35 

Укупно за пројекат 0401-5006 Замена котлова у ПУ"Бамби" и ОШ"Доситеј 
Обрадовић" 

0,00 0,00 10.751.000,00 10.751.000,00 1,38 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Активност 0004 Зоохигијена 
 

560 53/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 9.800.000,00 0,00 0,00 9.800.000,00 1,26 

560 53/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,14 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 9.800.000,00 0,00 1.100.000,00 10.900.000,00 1,40  
   

Извори финансирања за функцију 560:   
     

  
01 Приходе из буџета 11.900.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
9.800.000,00 

  

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
2.751.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
1.100.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 

11.900.000,00 0,00 13.651.000,00 25.551.000,00 3,28 

 

Функц. 
клас. 

620 Развој заједнице 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 
 

620 54/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 
 

620 55/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,51 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,51 
 

Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 
 

620 56/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,38 

620 56/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,19 

Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 0,58 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Пројекат 
1102-
5011 

Изградња ограде на малом гробљу у Опову 
 

620 56/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,26 

Укупно за пројекат 1102-5011 Изградња ограде на малом гробљу у Опову 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,26 
 

Пројекат 
1102-
5007 

Изградња објекта зелене пијаце у насељеном месту Опово 
 

620 56/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,51 

Укупно за пројекат 1102-5007 Изградња објекта зелене пијаце у насељеном месту 
Опово 

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,51 

 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Пројекат 
1501-
5012 

Израда Стратегије локалног одрживог развоја 
 

620 56/4 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,07 

Укупно за пројекат 1501-5012 Израда Стратегије локалног одрживог развоја 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,07  
   

Извори финансирања за функцију 620:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.000.000,00 

    

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
8.050.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

620 Развој заједнице 7.000.000,00 0,00 8.050.000,00 15.050.000,00 1,93 

 

Функц. 
клас. 

630 Водоснабдевање 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
 

630 57/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

630 58/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

630 58/1 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1,92 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

630 58/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,19 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 4.000.000,00 0,00 16.500.000,00 20.500.000,00 2,63  
   

Извори финансирања за функцију 630:   
     

  
01 Приходе из буџета 4.000.000,00 

    

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
1.500.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
15.000.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

630 Водоснабдевање 4.000.000,00 0,00 16.500.000,00 20.500.000,00 2,63 

 

Функц. 
клас. 

640 Улична расвета 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 

640 59/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,77 

640 60/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

640 61/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1,03 
 

Пројекат 
1102-
4001 

Суфинансирање изградње трафостанице 
 

640 62/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.310.000,00 0,00 0,00 3.310.000,00 0,42 

Укупно за пројекат 1102-4001 Суфинансирање изградње трафостанице 3.310.000,00 0,00 0,00 3.310.000,00 0,42  
   

Извори финансирања за функцију 640:   
     

  
01 Приходе из буџета 11.310.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

640 Улична расвета 11.310.000,00 0,00 0,00 11.310.000,00 1,45 

 

Функц. 721 Опште медицинске услуге 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

клас. 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

721 63/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

721 64/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

13.877.000,00 0,00 34.500.000,00 48.377.000,00 6,21 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 

15.877.000,00 0,00 34.500.000,00 50.377.000,00 6,46 

 
   

Извори финансирања за функцију 721:   
     

  
01 Приходе из буџета 15.877.000,00 

    

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
34.500.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

721 Опште медицинске услуге 15.877.000,00 0,00 34.500.000,00 50.377.000,00 6,46 

 

Функц. 
клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 65/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,49 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,49 

 

Пројекат 
1301-
5004 

Изградња  спортског терена "мини питцх" у Сефкерину 
 

810 65/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 306.000,00 0,00 4.100.000,00 4.406.000,00 0,57 

Укупно за пројекат 1301-5004 Изградња  спортског терена "мини питцх" у 
Сефкерину 

306.000,00 0,00 4.100.000,00 4.406.000,00 0,57 

 

Пројекат 1301- Изградња игралишта за децу у насељеном месту Опово 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

5009 

810 65/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,38 

Укупно за пројекат 1301-5009 Изградња игралишта за децу у насељеном месту 
Опово 

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,38 

 

Пројекат 
1301-
5010 

Изградња теретане на отвореном у насељеном месту Баранда 
 

810 65/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,13 

Укупно за пројекат 1301-5010 Изградња теретане на отвореном у насељеном месту 
Баранда 

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,13 

 
   

Извори финансирања за функцију 810:   
     

  
01 Приходе из буџета 4.106.000,00 

    

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
8.100.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 4.106.000,00 0,00 8.100.000,00 12.206.000,00 1,57 

 

Функц. 
клас. 

830 Услуге емитовања и штампања 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 

830 66/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,83 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања 

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,83 

 
   

Извори финансирања за функцију 830:   
     

  
01 Приходе из буџета 6.500.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

830 Услуге емитовања и штампања 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,83 

 

Функц. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

клас. 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

860 67/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,58 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,58 

 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Спровођење омладинске политике 
 

860 68/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 
 

Пројекат 
1301-
4003 

Млади у борби против КОВИД-а 
 

860 68/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 1301-4003 Млади у борби против КОВИД-а 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,03  
   

Извори финансирања за функцију 860:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.000.000,00 

    

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
250.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 
на другом месту 

5.000.000,00 0,00 250.000,00 5.250.000,00 0,67 

 

Функц. 
клас. 

911 Предшколско образовање 
 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Пројекат 
2001-
5005 

Доградња објекта ПУ"Бамби" у Сефкерину 
 

911 68/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 41.966.727,00 41.966.727,00 5,38 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

911 68/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,15 

911 68/4 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,26 

Укупно за пројекат 2001-5005 Доградња објекта ПУ"Бамби" у Сефкерину 2.000.000,00 0,00 43.166.727,00 45.166.727,00 5,79  
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.000.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
41.966.727,00 

  

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
1.200.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

911 Предшколско образовање 2.000.000,00 0,00 43.166.727,00 45.166.727,00 5,79 

 

Функц. 
клас. 

912 Основно образовање 
 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање основних школа 
 

912 69/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

912 70/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 2,31 

Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 2,44  
   

Извори финансирања за функцију 912:   
     

  
01 Приходе из буџета 19.000.000,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

912 Основно образовање 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 2,44 

 

Глава 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
 

Функц. 
клас. 

911 Предшколско образовање 
 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
 

911 71/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 19.330.000,00 0,00 2.700.000,00 22.030.000,00 2,83 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

911 72/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3.260.000,00 0,00 460.000,00 3.720.000,00 0,48 

911 73/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,01 

911 74/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

911 74/1 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 

911 74/2 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,01 

911 75/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,06 

911 76/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

911 77/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.900.000,00 0,00 10.000,00 1.910.000,00 0,24 

911 77/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,01 

911 78/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

911 79/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 545.000,00 0,00 350.000,00 895.000,00 0,11 

911 79/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,02 

911 80/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,04 

911 81/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

911 82/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.259.000,00 0,00 1.080.000,00 4.339.000,00 0,56 

911 83/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

911 84/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,02 

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања 

29.939.000,00 0,00 4.918.000,00 34.857.000,00 4,47 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 29.939.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
3.160.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
318.000,00 

  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
1.440.000,00 

  

Укупно за 
функц.клас. 

911 Предшколско образовање 29.939.000,00 0,00 4.918.000,00 34.857.000,00 4,47 

 
   

Извори финансирања за главу 4.01:   
     

  
01 Приходе из буџета 29.939.000,00 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
3.160.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
318.000,00 

  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
1.440.000,00 

  

Укупно за главу 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 29.939.000,00 0,00 4.918.000,00 34.857.000,00 4,47  

Глава 4.02 ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
 

Функц. 
клас. 

820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 85/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.759.000,00 0,00 0,00 3.759.000,00 0,48 

820 86/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00 0,08 

820 87/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

820 88/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

820 89/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

820 90/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

820 91/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.090.000,00 5.000,00 0,00 1.095.000,00 0,14 

820 92/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

820 93/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.335.000,00 0,00 0,00 2.335.000,00 0,30 

820 94/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.066.000,00 0,00 0,00 1.066.000,00 0,14 

820 95/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,06 

820 96/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

820 97/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

820 98/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 10.343.000,00 5.000,00 0,00 10.348.000,00 1,33 
 

Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 

820 99/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

820 99/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06 
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Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

820 100/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.100.000,00 195.000,00 0,00 1.295.000,00 0,17 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 

2.550.000,00 195.000,00 0,00 2.745.000,00 0,35 

 
   

Извори финансирања за функцију 820:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.893.000,00 

    

  
04 Сопствене приходе буџетских корисника 

 
200.000,00 

   

Укупно за 
функц.клас. 

820 Услуге културе 12.893.000,00 200.000,00 0,00 13.093.000,00 1,68 

 
   

Извори финансирања за главу 4.02:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.893.000,00 

    

  
04 Сопствене приходе буџетских корисника 

 
200.000,00 

   

Укупно за главу 4.02 ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 12.893.000,00 200.000,00 0,00 13.093.000,00 1,68  

Глава 4.03 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Функц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање месних заједница 
 

160 101/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 638.000,00 0,00 0,00 638.000,00 0,08 

160 102/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,01 

160 103/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

160 104/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.112.000,00 0,00 0,00 1.112.000,00 0,14 

160 104/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 0,03 

160 105/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

160 106/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.472.000,00 0,00 0,00 4.472.000,00 0,57 

160 107/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.337.350,00 0,00 0,00 5.337.350,00 0,68 

160 108/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 0,14 

160 109/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 
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Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 
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осталих извора 
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( % ) 

160 109/1 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

160 110/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

160 110/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 13.257.350,00 0,00 0,00 13.257.350,00 1,70  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.257.350,00 

    

Укупно за 
функц.клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

13.257.350,00 0,00 0,00 13.257.350,00 1,70 

 
   

Извори финансирања за главу 4.03:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.257.350,00 

    

Укупно за главу 4.03 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 13.257.350,00 0,00 0,00 13.257.350,00 1,70  
   

Извори финансирања за раздео 4:   
     

  
01 Приходе из буџета 256.486.000,00 

    

  
04 Сопствене приходе буџетских корисника 

 
200.000,00 

   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
353.407.350,00 

  

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
49.851.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
94.810.000,00 

  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
1.440.000,00 

  

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 256.486.000,00 200.000,00 499.508.350,00 756.194.350,00 97,00  
   

Извори финансирања за БК 0:   
     

  
01 Приходе из буџета 279.889.000,00 

    

  
04 Сопствене приходе буџетских корисника 

 
200.000,00 

   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
353.407.350,00 

  

  
10 Примања од домаћих задуживања 

  
49.851.000,00 

  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
94.810.000,00 

  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
1.440.000,00 

  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПОВО 279.889.000,00 200.000,00 499.508.350,00 779.597.350,00 100,00 
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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени 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, 31/2019, 72/2019 и 
149/2020) и члана 40. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине 
Опово“ број 2/2019) Скупштина општине Опово, на седници одржаној дана 
27.04.2021.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Опово за 2020. 
годину, на основу сагласности Државне ревизорске институције, бр. 037-220/2021-04 од 
19.01.2021. године, ангажоваће се лице које испуњава услове за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија. 
 

Члан 2. 
 
Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
 
Извештај о извршеној ревизији биће саставни део завршног рачуна буџета општине 

Опово за 2020. годину. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Општинском 

службеном гласнику општине Опово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
Број: 011-11/21 
Дана: 27.04.2021. године 
О  П  О  В  О 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                Ненад Јосић, дипл.инж. 
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На основу члана 110. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ 24/11 ),и  члана 40. Статута 

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

одржаној дана 27.04.2021. године,  доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА  У 

ОПШТИНИ ОПОВО 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „Општински службени гласник општине 

Опово“ бр, 19/12, 2/16, 8/16, 7/17 и 6/18) у поглављу II ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ у  члану  6.  став 2.  

мења се и  гласи: 

 

„ Износ једнократне помоћи може се исплатити највише до износа новчане социјалне помоћи  

утврђеног од стране Министарства за рад, запошљавањ и социјална питаља, за појединца.“ 

 

Члан 2. 

У  члану  6.  додаје се  став  4. који гласи: 

 

              „Стање социјалне потребе може да наступи  у следећим случајевима: 

- терминалне болести или дужи опоравак од тежих болести; 

- потребе за набавком лекова за тешко оболеле пацијене; 

- услед елементарних и других непогода; 

- услед смрти члана уже породице ( ужа породица: родитељи, деца супружник) 

- губитка посла; 

- повратак са издржавања казне затвора или васпитних мера (које је трајало дуже од 3 месеца); 

- у другим случајевима које подразумевају ванредне околности. 
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               Изузетно од став 2. овог члана једнократна новчана помоћ може се исплатити и у већем 

износу, а највише до 20.000,00 динара у следећим случајевима: 

- За потребе лечења код дужих и тежих болести и ургентних здравствених интервенција; 
- Ургентне поребе пружања помоћи старим лицима, неспособним за рад, који немају 

сродника који подлежу законској обавези издржавања, осим ако наведени сродници нису 
у могућности да пруже помоћ. 

 

           Процену наступања случајева из става 4. и 5. овог члана врши стручни радник Центра за 

социјални рад, а на основу прикупљене документације и изјава као и непосредним увидом на 

терену.“  

 

Члан 3. 

После  члана 6. додаје се члан 6а који  гласи: 

 

             „Једнократна новчана помоћ из члана 5.  и 6. ове Одлуке може се одобрити за категорије 

радно неспособног становништва у наведеном узносу највише три пута, са размацима , не мањим 

од 120 дана. 

            За радно способна лица, корисника права на материјално обезбеђење, једнократна новчана 

помоћ се може одобрити само у периоду прекида права на материјално обезбеђење и то не више 

од два пута са размацима не краћим од 45 дана. 

           Осталим радно способним лицима која нису корисници права на материјално обезбеђење, 

једнократна новчана помоћ се може одобрити једном годишње. “ 

 

Члан 4. 

У члану 9. став 2. бришу се речи „ 20 000,00 динара“ и пише се „ 25 000,00 динара“ 

                                                                                         Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу  8  дана од дана објављивања  у „Општинском службеном гласнику 

општине Опово“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

БРОЈ:06-12/21    

ДАТУМ:27.04.2021. године                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                   

О П О В О                                                                                                    Ненад Јосић, дипл.инж. 
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На основу члана 32, 38., 43.и 45. Закона о локалниј самоуправи( „Службени гласник Републике 
Србије“ број 127/07, 83/14 - др закон, 101/16 - др закон и 47/18 и 50/18), члана 4. став 4 Закона о 
запосленима у аутаономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник 
Републике Србије“ број, 21/16, 113/17 -др закон , 95/18 – др закон,86/19 др закон и 157/20 - др 
закон) и члана 40., 57., 60., 65. и 68. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине 
Опово“ бр. 2/19), Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 27.04.2021.године, доноси: 
 

ОДЛУКУ  

О РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И 

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се радно правни статус председника општине, заменика председника 

општине, председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине општине и чланова 

Општинског већа општине Опово. 

Члан 2. 

Председник општине, заменик председника општине и председник скупштине општине, налазе се 

на сталном раду и своја права из радног односа остварују у скаду са Законом о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

Члан3. 

Заменик председника скупштине општине и чланови општинског већа могу бити на сталном раду. 

О радноправном статусу заменика председника скупштине општине и чланова општинског већа, 

одлучује скупштина општине решењем о избору, у складу са предлогом овлашћеног предлагача. 

Када су заменик председника скупштине општине и/или чланови општинског већа на сталном раду 

своја права из радног односа остварују у скаду са Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

Члан 4. 

Накнаде за рад лица из члана 3. став 1. ове Одлуке, који нису на сталним раду утврђују се посебном 

одлуком скупштине општине. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радно правном статусу председника 

општине, заменика председника општине, председника скупштине општине, заменика 

председника скупштине општине и чланова општинског већа, општине Опово („Општински 

службени гласник општине Опово“ бр. 16/12). 
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Члан 6. 
 
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: 011-13/21 
ДАТУМ: 27.04.2021. године                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ОПОВО                                                                                                                   Ненад Јосић, дипл.инж. 
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На основу Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“ бр.18/2010, 101/2017, 

113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019 ) и  члана 40. Статута општине Опово 

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

27.04.2021.  године,  доноси: 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ  СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

ОПШТИНЕ ОПОВО У ПЕРИОДУ ОД 2021. ДО 2025.ГОДИНЕ 

Члан 1. 
 

Усваја се Стратегија за унапређивање предшколског  васпитања и образовања општине Опово у 
периоду  2021-2025 годину. 
       

Члан 2. 
 

Саставни део ове Одлуке  је  Стратегија за унапређивање предшколског  васпитања и образовања 
општине Опово у периоду  2021-2025 годину. 
      

Члан 3. 
 
Ова Одлука  ступа на снагу  осам дана од дана  доношења и  биће објављен у “Општинском 
службеном гласнику општине Опово”. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

БРОЈ: 011-15/21 

ДАТУМ: 27.04.2021. године                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

О П О В О                                                                                                                         Ненад Јосић, дипл.инж 
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СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ОПОВО 

У ПЕРИОДУ ОД 2021.ДО 2025.ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Опово, април, 2021. 
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Квалитетно предшколско образовање и васпитање деце на територији наше општине, један је од 

приоритета локалне администације на чијем сам челу. Стратегија за унапређивање предшколског 

васпитања и образовања општине Оповио за период 2021-25, стратешки је документ којим ће бити 

дефинисани правци, циљеви и активности које ће допринети унапређењу живота деце предшколског 

узраста. 

 

Предшколско васпитање и образовање је организовано у оквиру Предшколске установе „Бамби“ 

у општини Опово. 

 

То јасно указује на намеру и циљ – побољшање услова и квалитета услуга Предшколске 

установе, али не само у седишту општине већ и насељеним местима, где такође постоји потреба за 

отварањем нових вртића пре свега у насељеном месту Сефкерину. 

 

Када је реч о предшколском образовању и васпитању, важно је напоменути да општина Опово, 

подједнако, води рачуна о свим категоријама деце и њиховим различитим потребама и да, за разлику 

од других градова, не постоји „листа чекања” за упис у Предшколску установу. 

 

Израдом овог документа, обухваћено је и унапређење дела који се односи на обезбеђивање 

садржајнијег боравка деце са више активности које ће засигурно допринети квалитетнијем развоју 

деце. 

 

Усвајањем Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Опово 

за период 2021 -2025. и реализацијом планираних мера и задатака шаљемо јасну поруку да бринемо 

о нашим најмлађим суграђанима који јесу будућност Опова. 

 

 

 

 

  
                                                                                                                       Председник  општине 

                                                                                                                        Милош Марков 

  



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

ПОЛАЗИШТЕ 
 

Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања Oпова за период 2020-24. (у 

даљем тексту Стратегија), иницирана је у оквиру пројекта „Супер“ подржаног од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и општине Опово, са основним циљем да се 

повећа обухват деце узраста од 3 до 5,5 година квалитетним програмима предшколског васпитања 

и образовања. 

 

Полазишта за израду Стратегије су актуелна документа образовне политике у Србији 

(Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020, Закон о предшколском васпитању у образовању и 

Основе програма предшколског васпитања и образовања) на основу којих Влада Републике Србије 

и Министартсво просвете, науке и технолошког развоја, са различитим партнерима, интензивно 

раде на унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања. 

 

Стратегија подржава остваривање принципа Конвенције Уједињених нација и Општег 

коментара 7 Комитета УН о остваривању права детета у раном детињству: 

 
Деца имају право на живот, опстанак и развој који укључује физички, емотивни, 

психосоцијални, когнитивни, друштвени и културни сегмент. 

 

Дете не сме да буде дискриминисано по било ком основу, а нарочито не по основу своје етничке 

припадности, језика, вере, порекла, бојекоже, сметњи у развоју и сл. 

 

При доношењу свих одлука или извршења поступака који утичу на дете или децу као групу, 

мора бити примењено начело добробити за дете (најбољи интерес детета), а то се односи како на 

законодавна тела, предшколске установе, тако и на породицу. 

 

Деци се мора дозволити да активно учествују у програмским питањима која се тичу њиховог 

живота и допустити им да се слободно изражавају. 
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1 Профил општине Опово 
1.1 Географски подаци 

 

Општина Опово је смештена у југозападном делу Баната. Налази се у АП Војводини и спада у 

Јужнобанатски округ. На северу и истоку се граничи са Општином Ковачица, на југу са градом 

Панчево, на југозападу реком Тамиш односно са градом Београдом, а на северозападу са градом 

Зрењанином. Заузима површину од 203 km2 (од чега на пољопривредну површину отпада 16.772 ha, 

а на шумску 71 ha), што износи 0,94% површине Војводине. Потом мерилу заузима 40. место у 

покрајини од укупно 45. По подацима из 2011. године у општини је живело 10.440 становника, у 

оквиру четири насељена места (Баранда, Опово, Сакуле и Сефкерин), што чини густину 

насељености од нешто преко 500 становникана 1 km² и спада у ређе насељена места у Републици 

Србији. Поправном критеријуму, једино градско насеље у општини јесте Опово, са 4.693 становника 

које чини око 42,6% укупног. Опово је уједно и административни центар општине. 

Уз територију општине у дужини од 29 km протежесе река Тамиш, на чијој левој обали су 

смештена сва насеља Општине Опово. Општина Опово има добар геостратешки положај,  

захваљујући близини великих градских ценатара–Београди Панчево су удаљени око 30 km, а 

Зрењанин је на удаљености од40 km одопштинскогцентра. Међународни аеродром Никола Тесла 

је удаљен око 30 минута вожње аутомобилом. 

Подручје Општине Опово је изразито равничарско, лоцирано између лесне заравнина 

истоку и огранака Фрушке горе на западу. Заузима долински појас у доњем току Тамиша. 

Висинске разлике подручја су од 72 m на крајњем западу до 82 m на истоку. У геоморфолошком 

погледу на простору Општине Опово издвајају се две целине: алувијална раван у западном делу 

и лесна тераса у источном делу општине. 

 

Налази се у централном делу Србије у сливу рекеТамиш и граничи се са следећимопштинама и 

градовима: Београд, Зрењанин, Панчеви и Ковачица.   
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1.2 Демографски подаци 
 

Према последњем попису становништва на територији Општине Опово живи 10.440 становника 

што је за 5,22% мање у односу на претходни попис из 2002. године, а за 8,3% мање у односу на 

попис из 1991. године. Имајући у виду да је просек пада укупног броја становника у Републици 

Србији 4,15%, што је првенствено последица негативног природног прираштаја и одласка наших 

грађана у иностранство, можесерећидаОповоидеиспредтогнегативногтренда. 

Овојенајмањибројстановника у последњих 180 година, јер мање од овог броја забележено је само на 

првом попису из 1836. године. 
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Општи подаци 
 

Површинa km2 Бројнасеља Становништво, стање 

30.06.2016. 

Катастарске 

општине 

Регистроване 

меснезаједнице 

Месне 

канцеларије 

укупно на 1 km2 

203 4 9.925 49 4 4 - 

  

 

Број становника 
Упоредни преглед структуре становништва по годинама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годин

апописа 

Општи

на 
Опово 

Баран

да 

Сакул

е 

Сефке

рин 

1971 11.515 4.482 1.671 2.525 2.837 

1981 11.541 4.769 1.656 2.280 2.836 

1991 11.384 4.777 1.690 2.200 2.717 

2002 11.016 4.693 1.648 2.048 2.627 

2011 10.440 4.527 1.544 1.847 2.522 
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Становништво према старости и полу 
Структура становништва по старости и полу (попис из 2011. године)  

 

 

Према попису из 2011. године у Опову живи 5.187 мушкараца и 5.253 жена, што је за 0,63% 

више жена. Као на општинском нивоу, карактеристика полне структуре је слична у сва четири 

насеља, разлика је мала и креће се од 0,25% у Баранди до 2,15% у Опову. 

Индекс старења је висок и готово уједначен по насељима, од 0,9 до 1,2. Старије средовечно (40-

59 година) и старо становништво (60 и више) чини 50,8% укупне популације Општине Опово. У 

старосној пирамиди контингент најмлађег (0-19 година) и најстаријег (60 и више) је готово 

идентичан (23,3% и 23,1%, респективно), са тенденцијом даљег погоршавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старост мушкарци жене укупно 

До 4 године 253 484 537 

Од 5-9 година 292 270 562 

Од 10-14 година 244 260 504 

Од 15-19 година 295 287 582 

Од 20-24 година 368 315 673 

Од 25-29 година 369 336 705 

Од 30-34 година 372 311 683 

Од 35-39 година 348 301 649 

Од 40-44 година 340 315 655 

Од 45-49 година 359 366 725 

Од 50-54 године 397 382 779 

Од 55-59 година 453 383 836 

Од 60-64 година 360 393 753 

Од 65-69 година 225 277 502 

Од 70-74 година 234 292 526 

Од 75-79 година 155 280 435 

Од 80-84 година 97 142 239 

Од 85 и вишегодина 26 59 85 

укупно 5.187 5.253 10.440 
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Домаћинства према броју чланова 
 

Следеће обележје становништва Опова, које се надовезује напретходна, је број домаћинстава, 

код којих се, такође, бележи пад у броју: 

 

Број домаћинстава 
Попис 

2002. 

Попис 

2011. 
Разлика 

село 2.359 2.284 -75 

град 1.630 1.677 +45 

укупно 3.989 3.961 -28 

 

Интересантан је податак да је број домаћинстава у градским срединама порастао у односу на 

попис из 2002. године али је драматичан пад у броју сеоских домаћинстава. Посебно ако имамо у 

виду даје у РС забележен раст од 10% у броју домаћинстава у односу на попис из 2002. године.  

Попопи су из 2011. године, просечан број чланова домаћинства је 3,11 што је изнад просека 

Републике Србије од 2,88 чланова домаћинства. 

Укупан број домаћинстава расте, док просечна величина домаћинства опада, као последица 

процеса раслојавања домаћинстава. 

Од укупног броја породица са децом, највећи проценат породицаима 2 деце (46,7%). Породице 

са 1 дететом представљају 31,8%, породице са 3 детета 15%, породице са 4 детета 3,4%, докса 5 или 

више деце 3,1% одукупног броја породица са децом. 

 

 

Поређење са ширим регијама 

 1 дете 2 деце 3 деце 4 деце 5+ деце 

Србија 32,7% 50,6% 
12,8

% 
2,7% 1,3% 

Опово 31,8% 46,7% 15% 3,4% 3,1% 

Војводина 34,2% 50,1% 12% 2,4% 1,3% 

 

 

Природни прираштај 

 
Један од битни хпоказатеља виталне статистике је и природни прираштај, којије у 2016. Години 

изразито негативан. У питању је проблем н анационалном нивоу, који ј епосебно уочљив у малим 

срединама.  

Током 2016. Године преминуло је 216 особа, штоје у просеку 18 месечно. Што се тиче рођених, 

ради се о двоцифреном броју, укупно 91. У просекуто је 7,58 месечно, што је 2,5 пута мање од броја 

умрлих, тако да годишњи природни прираштај износи -124. 

Оно што је упозоравајуће за целу Србију ниј езаобишло ни Опово – катастрофална демографска 

ситуација када је у питању одржива стопа наталитета. Међутим Опово се издвај ачак и у односу на 

лоше резултате Србије – на овај податак се мора обратити посебна пажња при формулисању 

стратешких и оперативних активности. 
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Природно кретање становништва 

 
Процењен број 

становника средином 

године 

Број 

живорођених 
Бројумрлих 

Природни 

прираштај 

Природни 

прираштај на 

1000 

становника 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 2012 
7.201.497 67.257 102.400 

-

35.143 
-4.90 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 2013 
7.166.553 65.554 100.300 

-

34.746 
-4.80 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 2014 
7.131.787 66.461 101.247 

-

34.786 
-4.90 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 2015 
7.095.383 65.657 103.678 

-

38.021 
-5.30 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 2016 
7.058.322 64.734 100.834 

-

36.100 
-5.10 

ВОЈВОДИНА 2016 1.881.357 17.107 27.234 
-

10.127 
-5,38 

ЈУЖНИ БАНАТ 

2016 
283.350 2.470 4.237 

-

1.767 
-6,23 

ОПОВО 2016 9.925 95 188 -93 -9.40 

 

 

Јасно је да су демографски проблеми велики, јер и ако цензус из 2011. Године говори да општина 

има 10.440 становника, најновији подаци Завода за статистику говори о бројци која је испод 10.000. 

Штавише, потврђује се да је близина великих градова додатно отежавајући фактор не само за Опово 

већ и цео Јужнобанатски регион. 

Анализом демографског развоја општине уочено је да популациона величина има тренд 

перманентног пада по просечној годишњој стопиод -0,2% сем 1981. Године када је забележен 

незнатан пораст укупногб роја становника и то због благог пораста у центру општине. Иначе највећи 

пад бележи насеље Секуле. 

 

 

1.3 Стање привреде и перспектива економско гразвоја 
 

У складу са визијом изнетом у Стратегији развоја ово је место са већим бројем малих и средњих 

предузећа, опремљеним радним зонама, са бројним занатским радњама, развијенијом 

пољопривредном производњом, богатом туристичком понудом, чистијим реком, уређеном обалама, 

шеталиштима, плажама, Број запослених ће се, сходно претходно наведеном, повећати, а број 

социјално угрожених породица и појединаца смањити. У општини ће одговорно функционисати 

јавне службе, кроз примену ефикаснијих процедура и механизама за пружање услуга грађанима и 

побољшање квалитета живота и рада. 

 

Главни развојни ресурси општине је реке, велике површине квалитетногпо љопривредног 

земљишта, културно и ндустријско наслеђе близина Београда са великим тржиштем роба и услуга. 

 

Као главне слабости општине су неразвијена туристичка понуда и недостатак смештајних 

капацитета,  неискоришћенос тпотенцијала сеоског подручја,  недовољно опремљеног земљишта за 

пословне и индустријске зоне .  
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Приоритети у области заштите и очувања животне средине, у наредним годинама су: 

побољшање квалитета ваздуха, санација и затварање неусловних депонија, изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода, пошумљавање и озелењавање подручја општине, изградња 

канализационе инфраструктуре и увођење савременог система управљања комуналним отпадом. 

 

 

Радни контингент 

 
Проценат незапослених је 17,2% од тога су жене 55%. Радниконтингент чини 63,3% популације. 

Општа стопа активностије 47,8%. Искоришћеност радног контингента је 75,6%. Према последњем 

попису 27,7% од укупне популације је пољопривредно становништво, од чега је 59,6% активно у 

пољопривреди. 

Поделом старосних категорија на три групе дошли бисмо до реалног броја радно способног 

становништва: 

Младидо 19 година – иако закон прописује да је могуће засновати радни однос и пре ових година 

у реалности ово је граница запошљавања. 

Радноспособнос тановништво – грађани који се налазе од 20 – 65 година. 

Пензионери, старијиграђани – преко 65 година. Ову групу можемо назвати угроженом 

популацијом имајући у виду социјалне карактеристике, приходе и могућности. 

 
Групатј. староснаструктура Укупанброј % у односунапопулацију 

0 – 19 година 2.185 20,9% 

20 – 65 година 6.458 61,9% 

Преко 65 година 1.787 17,2% 

 
Запосленост и зараде 
Регистрована запосленост 2016. (годишњи просек) 

Укупно 

Запослени у  

правни 

млицима 

(привредна 

друштва,  

предузећа,  

установе,  

задруге и 

друге 

организације) 

Приватни 

предузетници 

(лица која 

самостално 

обављају 

делатност) и  

запослени 

код 

њих 

Регистровани 

индивидуални 

пољопривредници 

Број запослених на 1000 

становника 

укупно 

запослени у правним 

лицима (привредна 

друштва, предузећа, 

установе, задруге и 

другеорганизације) 

1203 717 261 225 121 72 
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Незапослена лица, стање 30.6.2016. 

Укупно 

Први пут траже 

запослење 
Без квалификација Жене 

На 1000 становника 

свега % свега % свега % 

854 261 30,6 434 50,8 389 45,6 86 

 

 

Просечнезарадебезпореза и доприноса (јануар - децембар, у РСД) 

2012 2013 2014 2015 2016 

31.783 35.767 35.984 34.147 35.077 

 
Привредни субјекти 
Локална пореска администрација је почела са радом 01.01.2009. године са следећим стањем 

привредних субјеката:  

• предузетници - 707  

o надан 24.04.2018. године 258 предузетника има активан статус 

• правналица - 275  

o надан 24.04.2018. године 225 правних лица има активан статус (у ову групу правних 

лица спадају и државне установе и удружења) 

Укупан број малих и средњих предузећа 

• Укупан број малих предузећа која имају активан статус у Општини Опово износи 52; 

• Укупан број средњих предузећа која имају активан статус у Општини Опово износи 2. 

 

 

 

1.4 Локална традиција и установе културе, уметности и спорта 

 

 
Град је оснивач више јавних служби: јавног предузећа, Предшколске установе, Општинске 

библиотеке, Дома здравља. У општини су активне организације цивилног друштва, а током године 

се одвијају културне, спортске и привредно-туристичке манифестације.  

 

Спортски терени 
Заспорт и разоноду су приступачни спортски терени. У Опову постоји фудбалски, кошаркашки 

терен, терен за одбојку, терен у непосредној близини Основне школе где се током летао државају 

турнири у малом фудбалу, рукометне утакмице и сл. Остала насеља такође имају фудбалске терене, 

и сале за фискултуру у оквиру Основних школа. 

У Опову је изграђен модеран спортско-рекреативни центар, у непосредној близини хотела Стари 

Банат, са намером да допринесе развоју и популаризацији спортско-рекреативног туризма у оквиру 

туристичке понуде Општине Опово. 

 

Финансијска издвајања општине Опово за децу. 

Регресирање трошкова за ПВО опредељено буџетом, износило је за 2019-  

РСД (видљив је пораст средстава: 2018 издвајано је                РДС, а 2017-               ).  
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Максималан износ који родитељи плаћају је 20% од економске цене коштања.У складу са 

Правилником о начину финансирања боравка деце у ПУ, регресира се боравак за свако друго дете 

које је уписано у ПУ из исте породице и свако тереће дете по реду рођења из исте породице. 

 

 

Евидентно је да ова мера доводи до равномерније заступљености обухвата деце која потичу из 

породица у којима оба родитеља нису радно ангажовани, као и породицама са нижим приходима. 

Општина Опово се труди да нема листе чекања за упис деце у предшколску установу, а приоритет 

приликом уписа имају деца из друштвено осетљивих категорија.  

 

2          Предшколска установа „Бамби“ Опово 

 
 

1.5  Основни подаци и општа опремљеност установе 
 

Дуг пут је прошло предшколско васпитање и образовање у општини Опово од одлуке о 

оснивању прве васпитне групе до оснивања предшколске установе. Прва одлука о формирању 

„Предшколског одељења“ донета је 1910. године а две године касније 1912, „Предшколско 

одељење“ почело је са радом. Као такво у саставу школе радило је до 1936.  

 

Нема података о томе шта се дешавало наредних 30 година, а нова одлука да се организује рад 

са предшколском децом опет у облику предшколског одељења при основним школама донета је 

1965. Она се односила на школе свих насељених места у нашој општини- Опово, Сакуле, Баранда и 

Сефкерин. Већ сам назив „Предшколска одељења“ при основном школама говори о томе да је реч о 

полуднвенм боравку за децу у годинама пред полазак у школу. Простор који је коришћен састојао 

се из једне радне собе, а основни циљ васпитно-образовног рада био је да припреми децу за полазак 

у школу. Похађање није било обавезно, али већ следеће године интересовање је било веће. 

 

У насељеном месту Баранда, при изградњи основне школе 1989. , изграђен је наменски објекат 

за потребе предшколске деце који се налази у Маршала Тита бб.  

 

У насељеном месту Сефкерин због недостатка простора у оквиру основне школе предшколска 

група се 1992. смешта у адаптирани простор месне заједнице на спрату, а од 19. октобра 2009. у 

нови објекат који се налази на адреси Парковска. 

 

У насељеном месту Сакуле 1980. дограђен је предшколски простор при основној школи. 

 

Први наменски објекат за предшколску децу изграђен је у Опову 1978. у улици Бориса Кидрича 

10б чиме су створени услови за целодневни боравак који је почео са радом 1. Јануара 1987. Међутим 

нови објекат није утицао на статусне промене организованог рада са предшколском децом. Све је и 

даље остало у саставу основних школа.  

 

Скупштина општине Опово је 1994.  донела потребне одлуке и сви облици рада са 

предшколском децом у општини Опово добиле су коначно одговарајући институционални оквир- 

самосталну предшколску установу Бамби који је као правно лице почела да функционише 1. јануара 

1995. 
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Објекат има три санитарна чвора за децу која су у потпуности функционална. Објекат има 

фискултурну салу која се уједно користи за одржавање приредби, кухињу, заједничку просторију за 

васпитаче, санитарни чвор за особље, котларницу и остале помоћне просторије. Доградила се 

наменска кухиња и трпезарија. Све просторије установе су простране, добро осветљене и уредне. 

Хигијенски услови су задовољавајући. Зграда је окружена зеленилом јер се налази у парку тако да 

деца могу користити зелене површине што доприноси њиховом бољем телесном развоју, развоју 

моторике и очивању здравља. Објекат је добро опремљен намештајем. Обjекат има опремљено 

двориште за наменску игру предшколске деце. Зграда се греје на централно грејање, из своје засебне 

котларнице на течно гориво. 

У установи се обезбеђују одговарајући оброци за децу целодневног боравка, доручак, ужинам 

ручак, ужина, а за децу полудневног боравка само ужина која се припрема у кухињи. 

 

Радно време од 5.30 до 16.30 часова. 

 

У насељеном месту Сефкерин предшколско васпитање и образовање се реализује у новим 

просторијама дограђеним при основној школи и прилагођен условима рада предшколске деце. 

Васпитно-образовни рад се реализује у једној радној соби која је потпуно опремљена намештајем а 

уједно служи за реализацију дечје ужине и реализацију васпитно-образовних садржаја из области 

физичког васпитања. У саставу овог новог објекта налази се ходник са гардеробом, санитарни 

чворови за децу и одрасле, радна соба за васпитача.Простор за игру предшколске деце у смислу 

дворишта не постоји, тако да за боравак деце на отвореном се користи школско двориште. Простор 

се греје на централно грејање на струју.  

 

У насељеном месту Баранда предшколско васпитање и образовѕње се реализује у објекту који 

се надовезује на школску зграду и има свој посебан улаз. Васпитно-образовни рад се реализује у 

једној радној соби која уједно служи и за реализацију васпитно- образовног садржаја из области 

физичког васпитања јер не постоји фискултурна сала а такође радна соба служи и за реализацију 

дечје ужине јер не постоји наменска трпезарија за то. У том делу зграде постоји ходник, 2 санитарна 

чвора, канцеларија за васпитача и остава. Радна соба је добро осветљена, хигијенски услови су 

задовољавајући, зграда се налази у парку који је сређен и може се користити за наменске игре 

предшколског узраста. Простор је добро опремљен намештајем, недостају васпитно-образовна 

средства, играчке, стручна литература. Овај простор се греје на централно грејање школске зграде. 

Пошто овде ради и функционише једна група полудневног боравка за децу се обезбеђује ужина 

преко основне школе која се реализује у радној соби. 

 

У насељеном месту Сакуле предшколско васпитање и образовање се реализује у просторији која 

је у сасатаву школске зграде и нема свој посебан улаз. Васпитно-образовни рад се реализује у једној 

соби која је опремљена дуплим намештајем и која се уједно користи и као простор за реализацију 

садржаја из области физичког васпитања. Овај простор има један санитарни чвор за децу и један 

мали хол. Просторија у којој се реализује васпитно-образовни рад није баш добро осветљена  док су 

хигијенски услови задовољавајући. Простор је добро опремљен за реализацију васпитно-образовног 

преоцеса, недостају васпитно-образовна средства, предмети и справе за телесно вежбање, мада се 

понекад за реализацију садржаја из области физичког васпитања користи школска фискултурна 

сала. У околини школске зграде налази се парк који се понекад користи за наменски игру 

предшколске деце. Овај простор који користе деца предшколског узраста греје се на централно 

грејање школске зграде. Деци се обезбеђује ужина која се реализује у школској трпезарији. 
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1.6 Просторни услови, опрема и наставна средства, са спецификацијама постојеће 

опреме у складу са нормативом 
 

 

Простор предшколске установе чине 4 објекта.  Матични објекат налази се у месту 

Опово, а остала 3 објекта се налазе у насељеним местима Баранда, Сакуле и Сефкерин. 

 

Простор у насељеном месту Опово је наменски објекат за децу од 1 до 7 година. У 

насељеном месту Сефкерин предшколско васпитање и образовање се реализује у новим 

просторијама дограђеним при основној школи и прилагођен условима рада предшколске 

деце. У насељеном месту Баранда предшколско васпитање и образовѕње се реализује у 

објекту који се надовезује на школску зграду и има свој посебан улаз и намењен је деци 

предшколског узраста. У насељеном месту Сакуле предшколско васпитање и образовање 

се реализује у просторији која је у сасатаву школске зграде и нема свој посебан улаз и 

намењен је деци предшколског узраста.  

 

Предшколска установа „Бамби“ је једна од најмањих предшколских установа у јужно-

банатском округу. Сеоски локалитети на којима се налазе наши објекти својим природним, 

социјалним и демографским карактеристикама посебно утичу на остваривање 

предшколског програма. Сви наши објекти су окружени са доста зеленила, мање прометним 

улицама, сеоским газдинствима и мешавином земљорадничких и радничких породица.  

Близина Тамиша и паркова око објеката задовољавају потребе деце за боравком у природи 

као и усвајање садржаја посебно еколошких. У близини наших објеката налазе се школе и 

спортски терени.  

 

Простор предшколске установе „Бамби“ чине објекти односно грађевинске и 

функционалне целине и припадајући отворени простори ван објекта. Сви простори, како у 

Опову тако и у насељеним местима Баранда, Сефкерин и Сакуле, грађени су наменски за 

децу.  

Укупна површина објекта у Опову је 739 м2, у објекту постоје 6 радних соба. а укупна 

површина радних соба је 312 м2. 

Укупна површина објекта у Баранди је 95 м2, у објекту постоји 1 радна соба, а укупна 

површина собе је 48 м2.  

Укупна површина објекта у Сефкерину је 83 м2, у објекту постоји 1 радна соба, а укупна 

површина радне собе је 30 м2. 

Укупна површина у Сакулама је 80 м2, у објекту постоји 1 радна соба, а укупна 

површина радне собе је 35 м2. 
 

Седиште Предшколске установе „Бамби“ Опово је у објекту у Опову, улици Бориса 

Кидрича 10б. 

 

    Основна делатност Установе је организовано васпитање и образовање, нега, 

превентивно здравствена заштита, исхрана, социјални рад, одмор и рекреација деце узраста 
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од 20 месеци до 7 година. У оквиру Установе организован је програм збрињавања деце 

школског узраста на захтев родитеља.  

 

    За обављање основне делатности Установа користи у Опову наменски изграђену 

зграду, а у насељеним местима Сакуле простор ОШ „Доситеј Обрадовић“, у Баранди 

простор који се налази у саставу зграде ОШ „Доситеј Обрадовић“, а у Сефкерину дограђени 

наменски простор за децу припремног предшколског узраста . 
 

Предшколска установа са издвојеним одељењима је  равномерно распоређена по 

територији општине. Сваконасељеноместоимагрупу за припремни предшколски програм 

што омогућава деци предшколског узраста  да свакодневно брзо и лако дођу до установе. 

Деца која похађају припремни предшколски програм  не  станују на удаљености већој од 2 

километра од седишта предшколске установе. 

 

Подаци о броју упиисане деце за радну 2020-2021 година: обухваћено је  96, на 

територији Опово у полудневном боравку 32 ( две групе), Баранда 19, Сакуле 26, Сефкерин 

19. У целодневном боравку је 135 деце. Све укупно 231 деце. 

 

 

 

Објекат 

ППП полудневни 

Број 

група 
Број деце 

Опово 1 32 ( две групе) 

Баранда 1 19 

Сакуле  1 26 

Сефкерин 1 19 

Укупно 4 96 

 

 

 

 

Васпитно-образовна 

група 

Број деце 

Јаслена група 20 месеци-

3 године 17 

Јаслена група 20 месеци-

3 године 10 

Млађа група 26 

Средња група 28 

Старија група 28 

ППП ( целодневни 

боравак) 
26 
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Укупно 135 

 

 

 

1.Предшколска установа „Бамби“ Опово  

Уписно подручје обухвата : 

- Насељено место Опово 

 

2. Истурено одељење Сефкерин 

Уписно подручје обухвата : 

- Насељено место Сефкерин 

 

3. Истурено одељење Баранда 

Уписно подручје обухвата : 

- Насељено место Баранда 

 

4. Истурено одељење Сакуле 

Уписно подручје обухвата : 

- Насељено место Сакуле 

 

Табела 3. Приказ броја рођене деце и броја уписаних деце у ППП седам година касније 

Календарска 

година 

Укупан 

број рођене 

деце 

Полазак у ППП- седам 

година касније,  

Радна година 

Број уписаних 

деце седам 

година касније 

1998  110 2005/06 121 

1999 98 2006/07 103 

2000 95 2007/08 114 

2001 107 2008/09 117 

2002 102 2009/10 116 

2003 101 2010/11 121 

2004 120 2011/12 126 

2005 106 2012/13 103 

2006 110 2013/14 129 

2007 104 2014/15 98 

2008 106 2015/16 115 

2009 109 2016/17 115 

2010 122 2017/18 112 

2011 97 2018/19 117 

2012 117 2019/20 100 

2013 99 2020/21 104 

2014 104 2021/22 99 

2015 99 2022/23 102 

2016 102 2023/24 94 
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2017 94 2024/25 100 

 

 

 

У овом временском периоду исказано је велико подударање ова два броја, што неће увек бити 

случај. 

 

Уколико посматрамо нешто дужи период од 1998. до 2010. године, просечан број рођене деце 

износио је око 100 док је просечан број деце уписаних у ППП седам година касније дакле у периоду 

школских година 2005/06. до 2017/18. година износио око 105.  

 

Развојност  

Развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са 

потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз 

вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације.  

Установа са једне стране прати промене и актуелности на нивоу струке, са друге стране прати 

потребе локалне средине и организује различите понуде и облике рада, укључује се у активности и 

манифестације на различитим нивоима. У наредном периоду акценат ће бити на активностима у 

оквиру процеса вредновања и самовредновања на основу стандарда квалитета рада предшколских 

установа. 

 

1.7 Методологија 
У циљу дефинисања Стратегије, урађена је СВОТ анализа (анализа снага, слабости, могућности 

и препрека) како би се утврдиле могућности ПУ (анализа постојећих капацитета и усклађености 

понуде и потражње) и општине Опово (анализа потребних ресурса за процес планирања система на 

нивоу локалних самоуправа). Урађено је и мапирање потреба деце узраста од 3 до 5,5 година које 

живе на селу и њихових породица, као и анализа потреба родитеља већ уписане деце у односу на 

дужину боравка у вртићу.  

 СВОТ анализом сагледане су снаге и слабости ПВО у нашој општини.  

Снаге:  

- ресурси институција, кадрова  

- међусобна сарадња  

- доступност информација на нивоу локалне самоуправе 

- жеља за променом 

Слабости: 

- финансије 

- уредбе забране запошљавања у јавном сектору 

- квоте запослених на нивоу броја становника 

- простор- недостатак капацитета за већи обухват деце 

- слаба обухваћеност деце из осетљивих група 

- недостатак кадрвова у профилима правник, нутрициониста 

- недостатак финансијских средстава за одржавања постојећих капацитета и улагање за 

изградњу и адаптацију нових простора 

- недовољан број програма и услуга за децу и породице, једнообразност понуде у 

предшколској установи 
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Као могућности које треба искористити издвојиле су се: 

- велики број деце на селу, заинтересованост родитеља у селима за програме ПВО; 

- успостављање мобилних тимова на нивоу општине као подршка за породице из осетљивих 

групау циљу повећања обухвата деце из осетљивих група; 

- функционална ИРК и развојно саветовалиште; 

- спремност да се конкурише за пројекте, конкурсе усмерени на повећање обухвата ПВО и 

унапређење квалитета програма иуслуга. 

- развијање других врста програма - различитог трајања, у различитим просторима и са 

различитим садржајима, којима би се појачала педагошка функција ПВО чији је циљ подршка раном 

развоју и учењу деце, уз повећање обухвата 

- сарадња са Министарствима 

- презентовање услуга путем медија 

 

 

 

 

1.8 Визија  мисија 
 

Мисија предшколске установе „ Бамби“ је да створимо безбедну и повољну физичку и социо-

емоционалну средину, подстицајну за психо-физички развој и напредовање деце, заједно са 

родитељима као активним партнерима у васпитању, а отворени за сарадњу са другим установама и 

локалном заједницом. 

 

Мисија наше установе „У нашој установи срцем се пише са поруком свима да нас буде 

више“ јасно наводи нашу жељу да постигнемо адекватну просторну уједначеност свих објеката у 

којима ће деца радо долазити и боравити, култура установе у којој ће владати креативност, топлина, 

емпатија у удобним и добро опремљеним просторијама што ће омогућити здрав и правилан однос 

према деци, да свако дете оствари право на организован програм који обухвата уважавање 

различитости, шансу да путем покушаја и погрешака стекне знање и стицање позитивних искустава.  

 

Визија наше Установе је да постанемо установа, која може да обухвати што већи броj деце са 

свим својим особеностима, која расту и развијају се у богатој и квалитетној васпитно-образовној 

средини подстицајној за развој и напредовање, уз активно учешће родитеља као партнера у 

васпитно-образовном процесу, у атмосфери позитивне професионалне коминикације и стручне 

компетенције запослених. 
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1.9 Општи циљ 

 
Повећање доступности квалитетних програма и услуга деци и родитељима у локалној заједници 

 

Посебни циљеви 

1. Повећање 

обухвата деце за 

30 % од 1-5 

година системом 

ПВО 

2. Проширење 

простора и 

капацитета ПУ 

3. Повећање 

партиципације 

родитеља у 

програмима и 

активностима 

намењеним деци 

предшколског 

узраста 

4. Повећање 

кадровских 

капацитета за 

реализацију 

програма 

намењених деци 

предшколског 

узраста 

Време 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025. 

године 

 

Активности 

1.1. Повећање 

обухвата 10% на 

годишњем нивоу 

Индикатор: 

За 3 године 

обухват деце 

80% већи (број 

уписане деце) 

 

2.1.  Изградња и 

опремање објекта 

у Сефкерину 

Индикатор: 

Изграђен и 

опремљен 

објекат 

 

3.1. Родитељи 

учествују у 

програмима и 

активностима 

Индикатор: 

Задвољство 

породице 

учешћем у раду и 

програмирању 

садржаја 

 

4.1. Утврђивање 

приоритета 

кадровских 

потреба за 

реализацију 

програма ПВО на 

нивоу локалне 

заједнице 

Индикатор: 

Запослен 

одговарајући 

кадар 

 

2.2. Адаптација 

објекта  у Опову, 

доградња и 

реконструкција 

Индикатор: 

Адаптиран 

простор и 

повећани 

капацитети 

3.2 Укључивање 

родитеља у 

промоцији 

значаја раног 

детињства 

Индикатор: 

Број учесника 

 

2.3. Изградити и 

адаптирати 

игралиште и 

двориште 

Индикатор: 

Функционална 

игралишта и 

двориште 
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Мере 

1.1.1. 

Промивисање 

значаја 

предшколског 

образовања и 

васпитања 

Индикатор: 

Број објављених 

текстова у јавном 

сервису на 

локалу, израда 

информатора, 

брошура 

 

2.1.1. Одабир 

извођача радова 

и извођенје 

радова и набавка 

опреме 

Индикатор 

Изграђен и 

опремљен 

објекат 

 

3.1.1. 

Омогућавање 

родитељима да 

активно 

учествују у 

креирању и 

планирању 

политике ПУ 

Индикатор: 

Записници са 

састанака Савета 

родитеља 

 

4.1.1. Сарадња са 

ЈЛС у вези 

обезбеђивања 

финансиских 

средстава и 

прибављања 

потребних 

сагласности за 

нова 

запошљавања 

Индикатор: 

Запослено 

одговарајући 

број стручног 

кадра 

1.1.2. Повећање 

понуде 

различитих 

програма  

Индикатор: 

Број 

реализованих 

различитих 

програма 

2.1.2. Израда 

пројектоно 

техничке 

документације и 

извођење радова 

Индикатор: 

Грађевинска 

дозвола за 

извођење радова 

и изведени 

радови 

3.1.2. 

Организовање 

активности у 

којима су 

укључени 

родитељи 

Индикатор: 

Број сесија и број 

учесника 

 

2.1.3. Извођење 

радова на 

изградњи 

игралишта 

Индикатор: 

Завршени радови 

Одговорна институција: Општина Опово и ПУ „Бамби“ 

 Средства која је потребно  издвојити (РСД) 

Финансијска средства за реализацију општих и посебних циљева, биће обухваћене  

Програмским буџетом за текућу календарску годину, сразмерно појединачним акционим 

плановима за реализацију  стратешки палнираних оквира. Финансијсо обезбеђење буџетом биће 

планирано у поступку израде програмског буџета, а на основу усвојених и датих појединачних 

акционих планова за текућу календарску годину. 

Створити предуслове за израду конкурсне документације, ослањајући се на стратешке правце 

и акционе планове код других нивоа власти. 
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2 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ  

 

Општина Опово је, кроз рад чланова Радне групе за израду стратешког документа раног и 

предшколског васпитања и образовања, коју је формирао председник општине, носилац активности 

стварања Стратегије за унапређење предшколског образовања и васпитања града у периоду од 2021. 

до 2025. године. Радна група је заједно са стручним радницима и васпитачима из Предшколске 

установе,  креирала ову Стратегију. 

 

Како би се омогућила имплементација Стратегије потребно је да Скупштина општине Опово 

усвоји овај документ. Стратегија представља оквир за спровођење активности којима ће се 

унапредити предшколско образовање и васпитање на територији Општине Опово.  Општина ће 

преузети одговорност за њено извршење тако што ће формирати тело које ће пратити, оцењивати и 

извештавати једном годишње Скупшину општине о примени Стратегије. Састав Радне групе, задаци 

и рок извршења задатака Радне групе уређују се решењем о образовању Радне групе. 

 

Средства за спровођење Стратегије за унапређење предшколског образовања и васпитања 

општине Опово у периоду од 2021. до 2025. године, обезбеђиваће се из различитих извора: из буџета 

општине Опово, од других нивоа власти (покрајинских и републичких), средстава донатора, 

односно помоћу програма и пројеката који ће се донети на основу ове Стратегије и њеног акционог 

плана. 

 

Стратегија за унапређивање предшколског образовања и васпитања општине Опово је документ 

који садржи препознате проблеме, предложена решења, мере и време реализације, а евалуација и 

мониторинг подразумевају праћење, извештавање и оцењивања спровођења Стратегије како би се 

проценили ефекти и релевантност спроведених активности. Такође, то подразумева и анализирање 

проблема и ниво остварености циљева како би се могле предузети нужне измене и допуне. 
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На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник Републике Србије “ бр. 
129/07, 83/14- др. закон, 101/16 - др. Закон и 47/18) и члана 22. члана 47. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и 
члана 40. Статута Општине Опово  („Службени лист општине Опово“ број 2/2019), Скупштина 
општина Опово, на седници одржаној  дана  27.04.2021.године , донела је  

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ 
ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ 
ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

I   - ДАЈЕ СЕ САГЛАСТНОСТ на коначни нацрт уговора о јавно-приватном партнерству без 
елемената концесије за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 
применом мера уштеде енергије на територији општине Опово. 

  

II - Овлашћује се председник општине Опово Милош Марков да потпише уговор о јавно-
приватном партнерству без елемената концесије за за замену, рационализацију и одржавање 
дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово. 

 

III - Саставни део ове Одлуке је и коначни нацрт уговора о јавно-приватном партнерству без 
елемената концесије за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 
применом мера уштеде енергије на територији општине Опово. 

 

IV -  Одлуку објавити у „Општинском служебеном гласнику општине Опово“. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

На основу Одлуке Скупштине општине Опово о покретању поступка јавно- приватног 
партнерства без елемената концесије за реализацију Пројекта за замену, рационализацију и 
одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији 
општине Опово, донете на седници Скупштине одржаној 01.10.2020. године под бр.011-24/20 и 
Одлуке Скупштине општине Опово о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно-приватног 
партнерства без елемента концесије за реализацију Пројекта за замену, рационализацију и 
одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији 
општине Опово, донете на седници Скупштине одржане  30.12.2020. године под бр: 011-44/20 
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на који је позитивно мишљење дала Комисија за ЈПП Владе Републике Србије под бр. 
бр.31/2020, спроведен је отворени поступак јавне набавке за избор приватног партнера. 

Стручни тим у предметном поступку је донео Извештај о поступку јавне набавке 
02.04.2021.године у коме је извршио стручну оцену једне приспеле понуде и након примене 
критеријума – економски најповољнија понуда извршио рангирање и предложио да се уговор 
додели понуђачу „Esco Elios“ д.о.о. Нови Сад. 

На основу Извештаја стручног тима и на основу члана 146. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ бр.91/2019) и члана 28. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016)  утврђен је предлог Одлуке о додели уговора 
овом Понуђачу. 

Како је саставни део Конкурсне документације и модел јавног  Уговора о ЈПП без 
елемената концесије, те да је текст коначног нацрта уговора усаглашен са моделом   уговора из 
конкурсне документације, предлаже се Скупштини да да сагласност на коначни нацрт уговора и 
овласти Председника општине  да са овим Понуђачем потпише Уговор. 

Са изнетог предлаже се доношење Одлуке као у диспозитиву. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
БРОЈ:06-14/21 
ДАТУМ:27.04.2021. године  
О П О В О                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Ненад Јосић, дипл.инж. 

 

 

КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

Модел уговора припремљен је у складу са Правилником о утврђивању модела уговора о 

енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници 

из јавног сектора (Сл.гласник РС 41/15). 

 

Закључен између 

Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО 

Адреса: Бориса Кидрича бр. 10, 26204 Опово 

Овлашћени представник: Председник општине Милош Марков 

Матични број: 08028842 

Порески идентификациони број: 102697271 
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(Под)рачун буџета:   840-82640-43 

у даљем тексту: Наручилац,  

и 

 

 

Извршилац: ESCO ELIOS DOO NOVI SAD  

Адреса: Булевар Европе 23/5/61, 21000 Нови Сад  

Овлашћени представник: Szilveszter Horvath  

Матични број: 21249815  

Порески идентификациони број: 109826916  

Текући рачун:   220-140757-62  

у даљем тексту: Извршилац   

и 

ДПН:  

Адреса:  

Овлашћени представник:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Рачун посебне намене:  

У даљем тексту: Извршилац  

 

 

САДРЖАЈ 
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1. ПОЈМОВИ 

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА 

4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ 

4.1. Почетак уговорног периода 

4.2. Главни периоди уговора 

4.3. Трајање периода гарантовања 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

5.1. Право избора МУЕ 

5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ 

5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде 

5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења 
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Списак скраћеница 

ЈКП Јавно комунално предузеће 

М&В Мерење и верификација 

МУЕ Мере за уштеде енергије 

ОДС Оператер дистрибутивног система електричне енергије 

ПДВ Порез на додату вредност 

РС Република Србија 

УНЦИТРАЛ Комисија УН за међународно трговинско право 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Наручилац је припремио конкурсну документацију бр. 404-2/2021 од 18.01.2021. године, на 

основу које је спровео отворени поступак Јавне набавке за избор приватног партнера  и 

доделу уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање 

дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине 

Опово која укључује примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у 

оперативним трошковима јавног осветљења за систем јавног осветљења општине Опово. Циљ 

пројекта су уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији СО2 и уштеде у оперативним 

расходима јавног осветљења као јавног објекта Наручиоца на основу јавно-приватног 

партнерства. У поступку избора приватног партнера је изабран Извршилац, који је доставио 

Понуду бр. 01/2021 од 10.03.2021. године. 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Наручилац власник јавног објекта на којем се спроводи енергетска 

услуга која је предмет јавне набавке;  

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Извршилац привредно друштво које пружа енергетске услуге и које 

преузима обавезу извршења енергетске услуге уштеде потрошње енергије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра 

приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије 

у РС; 
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КОНСТАТУЈУЋИ ДА је овај уговор додељен Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са 

прописима којим се уређују јавне набавке у РС, и то за потребе реализовања јавно-приватног 

партнерства у складу са прописима који уређују јавно-приватно партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се овај уговор истовремено сматра и јавним уговором у складу са законом 

који уређује јавно-приватно партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Извршилац основати Друштво посебне намене, 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА закључењем овог уговора између Извршиоца, као приватног партнера, и 

Наручиоца, као јавног партнера (у даљем тексту: Уговор), Наручилац има за циљ постизање 

уштеда енергије, као и са тим повезаних уштеда у оперативним трошковима уговорног објекта, 

дефинисаног у прилогу 1; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Наручилац и Електровојводина Нови Сад, Електродистрибуција 

Панчево [друштво за дистрибуцију електричне енергије] закључити Протокол о сарадњи и 

подршци чији главни елементи по форми и суштини одговарају нацрту Уговора о сарадњи и 

подршци који чини саставни део овог уговора, као прилог 7. 

Наручилац као јавни партнер и Извршилац као приватни партнер су се споразумели како следи: 

 

1. ПОЈМОВИ 

Појмови употребљени у овом уговору имају следеће значење за Уговорне стране: 

1. Активности имплементације обухватају све активности за које је Извршилац 

одговоран у складу са овим уговором за време периода имплементације, а које су евидентиране 

у дневнику активности у периоду имплементације, што, између осталог, укључује изградњу 

објеката, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију, као и уградњу/инсталацију и 

пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова, или опреме и/или софтвера у уговорном 

објекту. 

2. Ванредна усклађивања представљају усклађивања у односу на факторе чије се 

промене обично не очекују. Она се тичу промена у било каквим карактеристикама уговорног 

објекта у мерним границама, осим поменутих независних променљивих које се користе за 

редовна усклађивања. 

3. Гарантована уштеда представља укупан износ уговорене финансијске уштеде у току 

периода гарантовања, као резултат примене МУЕ. 

4. Годишња гарантована уштеда једнака је гарантованој уштеди подељеној са бројем 

година трајања периода гарантовања. 

5. Годишња основна накнада једнака је годишњој гарантованој уштеди помноженој са 

уговореним процентом подељене уштеде који припада Извршиоцу. 

6. Годишња уштеда означава остварену финансијску уштеду како је иста обрачуната у 

одобреном МиВ извештају за одређени обрачунски период у току периода гарантовања. 

7. Дневник активности у периоду имплементације који води извршилац представља 

дневник свих активности имплементације које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују 

га уговорне стране на крају периода имплементације. 
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8. Дневник активности у припремном периоду који води извршилац представља 

дневник свих припремних активности које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га 

уговорне стране на крају припремног периода. 

9. Додатна финансијска уштеда означава остварену финансијску уштеду која премашује 

гарантовану уштеду. 

10. Додатна накнада је уговорени новчани износ који прелази износ основне накнаде, на 

коју Извршилац остварује право, ако оствари додатне уштеде у периоду гарантовања, како је 

то показано применом МиВ плана. 

11.  Енергија означава све видове енергије, укључујући електричнy, топлотну енергију, 

воду и повезану потрошњу/коришћење укључујући и ангажовану снагу и/или капацитет. 

12. Извршилац је привредно друштво или предузетник који обавља енергетске услуге, 

чија је понуда изабрана у поступку избора приватног партнера и које потписује овај уговор са 

Наручиоцем. 

13. Интервентно одржавање је замена сијалица и/или светиљки у случајевима лома или 

оштећења који нису последица активности Извршиоца (оштећење од непознатих лица, 

оштећења услед временских неприлика и сл.). Интервентно одржавање се изводи према 

посебном захтеву Наручиоца и на терет Наручиоца, сагласно унапред достављеном ценовнику 

од стране Извршиоца за сваки тип и врсту инсталираних светиљки. 

14. Јавни објекат је објекат за осветљење-средство у јавној својини општине Опово, 

сходно прописима којима се уређује јавна својина, под којим се подразумевају објекти који 

служе за осветљење саобраћајне инфраструктуре и других површина у јавној употреби, а које 

користе грађани, органи, организације и институције Републике Србије, органи и организације 

аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, установе основане од стране РС, 

аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе и други 

корисници средстава у јавној својини РС. 

15. Мере за уштеду енергије (МУЕ) јесу мере побољшања енергетске ефикасности 

активности којима се постижу уштеде оперативних трошкова у уговорном објекту. 

16. Мерење и верификација (М&В) су поступци и процедуре који се врше ради 

поузданог утврђивања остварене уштеде енергије и финансијске уштеде као резултат 

активности имплементације. 

17. Наручилац је власник уговорног објекта. 

18. Независна променљива означава параметар чија се редовна промена очекује и која 

има мерљив ефекат на потрошњу енергије у уговорном објекту (као што су радни сати, услови 

рада и периодичне промене у шеми коришћења релевантних објеката). 

19. Обрачунски период је период од 12 календарских месеци током којих се врши 

обрачун постигнуте уштеде енергије и финансијске уштеде током периода гарантовања. 

20. Овлашћени представници су представници уговорних страна, овлашћени да 

предузимају радње у име и/или за рачун уговорних страна. Ова лица морају имати законско 
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или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи и заступање уговорних страна, у којем 

је утврђен обим њихових овлашћења у правним пословима који се односе на овај уговор. 

21.  Оператор дистрибутивног система електричне енергије (ОДС) је енергетски 

субјекат који врши пренос, дистрибуцију, транспорт или продају електричне енергије на 

подручју на коме се налази уговорни објекат. 

22. Оперативни трошак јесте текући расход по основу коришћења енергије и одржавања 

уговорног објекта. 

23. Оперативно одржавање је редовно надгледање функционисања система јавног 

осветљења који је предмет овог уговора и реаговање у случају поремећаја у његовом раду 

(чишћење светиљки, зaмена прегорелих сијалица, баласта или неисправних електронских 

уређаја на светиљци ако постоје и сл.). 

24. Основна накнада представља уговорени новчани износ који припада Извршиоцу под 

условом да испуни уговорну обавезу и оствари гарантовану уштеду у периоду гарантовања, 

како је то приказано у МиВ плану. 

25. Период гарантовања је временски период од краја периода имплементације до краја 

уговорног периода. 

26. Период извештавања је период од по три месеца у току периода гарантовања за који 

се припремају извештаји о МиВ у складу са МиВ планом. 

27. Период имплементације јесте период спровођења разних активности имплементације 

у вези са спровођењем МУЕ који почиње од датума када уговорне стране потврде потписом и 

печатом дневник активности у припремном периоду и завршава се када уговорне стране 

потврде потписом и печатом дневник активности у периоду имплементације. 

28. План за мерење и верификацију (МиВ план) је документ који садржи унапред 

уговорене поступке и процедуре, које се спроводе с циљем идентификовања МиВ активности у 

вези са спроведеним МУЕ. 

29. Подељена уштеда је опција у којој се гарантована уштеда дели између Наручиоца и 

Извршиоца у складу са уговореним процентом. 

30. Подизвођач је лице које је Извршилац ангажовао за делимично извођења МУЕ из овог 

уговора, за чије радове/услуге Извршилац одговара као да их је сам извршио. 

31.  Понуда представља понуду Извршиоца бр. 01/2021 дана 10.03.2021.године која је 

прихваћена од стране Наручиоца и на основу ње је успостављено ово јавно-приватно 

партнерство (приложена уз уговор као прилог 3). 

32. Превентивно одржавање је набавка и замена сијалица, баласта или електронских 

уређаја на светиљкама ако постоје, када им истекне радни век без обзира да ли су још у 

функцији. Периодични преглед система јавног осветљења који је предмет овог уговора, ради 

уочавања проблема у самом његовом зачетку или уочавања могућности да се десе проблеми у 

раду пре него што они наступе (предлог Наручиоцу да уклони растиње које омета систем 

jавног осветљења и сл.). 
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33. Припремне активности су све активности за које је Извршилац одговоран по основу 

овог уговора у припремном периоду и које води у дневнику активности у припремном 

периоду, укључујућиизмеђу осталог, временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и 

техничких услова од ОДС и ЈКП-ова, разраду техничке документације и техничку контролу 

техничке документације за МУЕ у уговорном објекту, као и куповину материјала и опреме и 

предузимање мера потребних за прибављање правноснажне грађевинске дозволе или других 

дозвола од стране Наручиоца на основу којих је могуће започети активности у периоду 

имплементације у складу са важећим прописима. 

34. Припремни период је период обављања припремне активности, и траје од започињања 

уговорног периода до потврде потписом и печатом дневника активности у припремном 

периоду од стране уговорних страна. 

35. Пројекат се односи на пројекат јавно-приватног партнерства из овог уговора и састоји 

се од потпуног извршења уговорних обавеза уговорних страна за време уговорног периода који 

за циљ има остваривање уштеде у енергији, тј. финансијске уштеде у уговорном објекту. 

36. Пуштање у пробни рад јесте активност пуштања у пробни рад инсталиране опреме, 

инсталација и/или делова инсталација у уговорном објекту, за потребе провере њихове 

исправности, усклађености са уговорним обавезама и спецификацијама и спремности за 

планирану употребу и рад. Пуштање у пробни рад мора бити усклађено са техничким 

прописима и стандардима који се тичу грађевинске дозволе или било које друге релевантне 

дозволе потребне за започињање и извођење радова, те да се употребна дозвола за инсталирану 

опрему, инсталације и/или делове инсталација уговорног објекта, уколико је потребна, може 

прописно прибавити. 

37. Рачун посебне намене јесте рачун који отвара Извршилац, како би се примања и 

издаци у току реализације пројекта водили одвојено, ради праћења извршавања његових 

обавеза по овом уговору. 

38. Редовна усклађивања су усклађивања за било које факторе који се односе на промене 

независних променљивих које утичу на потрошњу енергије у току периода гарантовања. 

39. Референтна цена енергије је нето цена сваког вида енергије, дефинисана у конкурсној 

документацији, укључујући посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге или 

капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге 

трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача енергијом. 

40.  Референтни оперативни трошак је референтна потрошња енергије помножена са 

референтном ценом енергије и увећана за референтне расходе за одржавање 

41.  Референтни период је заједнички договорен временски период који представља 

функционисање уговорног објекта пре спровођења МУЕ. 

42. Референтна потрошња енергије означава потрошњу енергије и повезану ангажовану 

снагу и/или капацитет уговорног објекта у референтном периоду. 

43. Референтни расходиза одржавање јесу нето расходи, дефинисани у конкурсној 

документацији, за одржавање посебних делова уговорног објеката на које ће имати утицај 

примена МУЕ, који не садрже ПДВ, али садрже све накнаде и друге трошкове. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

44. Снабдевач енергијом је привредни субјекат који обавља делатност снабдевања 

енергијом на територији на којој се налази уговорни објекат. 

45. Уговорне стране су Наручилац и Извршилац. 

46. Уговорни објекат јесте систем (мрежа) јавног осветљења дефинисан у прилогу 1. и 2. 

овог уговора, који обухвата насељена места у општини Опово, на којем се примењују МУЕ, а 

који се може састојати из више делова система осветљења разграничених прекидачима или 

неким другим физичким или оперативним разграничењем њихових саставних компоненти, 

који користи Наручилац. 

47. Уговорни период значи период од потписивања и ступања на снагу овог уговора до 

истека истог. 

48. Усклађивања јесу промене у референтној потрошњи са циљем неутрализовања 

редовних и ванредних промена у потрошњи енергије чиме се обезбеђује поуздана основа за 

утврђивање уштеда енергије које су резултат МУЕ спроведених од стране Извршиоца. 

49. Уштеда енергије јесте смањење у потрошњи енергије у уговорном објекту. 

50.  Финансијска уштеда јесте смањење оперативних трошкова у уговорном објекту као 

резултат МУЕ, обрачунато на основу референтног оперативног трошка. 

 

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора јесте спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења 

енергије и одговараућег смањења емисије угљен-диоксида (CO2), као и смањења оперативних 

трошкова уговорног објекта. 

Извршилац се обавезује да примени такве мере уштеде енергије којима ће обезбедити 

финансијске уштеде уговорног објекта у периоду гарантовања, у складу са овим уговором 

(укључујући све његове прилоге). 

Све мере уштеде енергије које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу са 

позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. 

 

3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ 

Наручилац и Извршилац ће на дан потписивања уговора или најкасније у року од три дана од 

дана потписивања уговора, именовати овлашћене представнике наводећи њихове комплетне 

контакт податке. 

Овлашћени представници уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају радње у 

име и/или за рачун Наручиоца или Извршиоца, односно пуномоћ за заступање и/или 

представљање Наручиоца или Извршиоца у свим правним пословима и техничким операцијама 

које се односе на Уговор. 

Изјаве уговорних страна које се односе на уговор постају пуноважне и производе дејство од дана 

када их прими друга уговорна страна, под условом да су достављене на адресе овлашћених 

представника уговорних страна у складу са уговором. Достављање на било коју другу адресу 

уговорне стране не производи правно дејство. 

 

4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ 
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4.1. Почетак уговорног периода 

Овај уговор и његови прилози сматра се закљученим на дан када уговорне стране потпишу 

уговор, а уколико уговорне стране не потпишу истог дана, онда се уговор сматра закљученим на 

дан када је уговор потписан од стране обе уговорне стране и сви потписани примерци 

достављени Наручиоцу. 

 

4.2. Главни периоди уговора 

Уговор има три главна периода, у оквиру уговорног периода дефинисаног у складу са чланом 

4.1 овог уговора: припремни период, период имплементације и период гарантовања. 

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања које се 

тичу припремних активности како су исте дефинисане у члану 1. тачка 30. овог уговора. 

Припремни период јесте период који почиње кад и уговорни период и завршава се када почне 

период имплементације. Уговорне стране ће верификовати завршетак припремног периода 

потврђивањем дневника активности у припремном периоду. 

Период имплементације јесте период у којем се обављају различите активности на спровођењу 

МУЕ које представљају активности имплементације, како су исте дефинисане у члану 1. тачка 

1. овог уговора. Период имплементације јесте период који започиње на дан када уговорне стране 

потврде дневник активности у припремном периоду, а завршава се када уговорне стране потврде 

дневник активности у периоду имплементације. 

Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде енергије уговорног објекта у 

току којег се остварујеуштеда енергије, то јест финансијска уштеда на основу спроведених МУЕ. 

Период гарантовања започиње на дан када уговорне стране потврде дневник активности у 

периоду имплементације и траје до краја уговорног периода. У сваком случају, период 

гарантовања неће започети касније од истека 6 месеци након потписивања уговора. 

 

4.3. Трајање периода гарантовања 

Период гарантовања ће трајати петнаест (15) година, у којима Наручилац плаћа пуну накнаду за 

примену МУЕ (основну накнаду и накнаду за оперативно и превентивно одржавање). 

 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

5.1. Право избора МУЕ 

Извршилац ће, у складу са овим уговором, укључујући и све његове прилоге, одлучивати које 

МУЕ ће бити примењене у уговорном објекту Наручиоца. Сходно томе, докле год Извршилац 

поступа у складу са својим овлашћењима и овим уговором, Наручилац не сме да одбије МУЕ 

нити да омета активности у вези са МУЕ које су наведене у прилогу 3 уз уговор, осим у случају 

када оне нису у складу са релевантним позитивним прописима, техничким прописима и важећим 

стандардима у Републици Србији или другим уговорним обавезама. 

У случају када Извршилац процени пре краја периода имплементације да измене МУЕ могу:  

1. Објективно бити потребне да би имплементација МУЕ била изводљива и/или да би 

били испуњени услови из прописа из области безбедности и здравља на раду, противпожарне 

заштите и заштите животне средине, било због неслагања између релевантне техничке 

документације и стварног стања уговорног објекта, било због другог оправданог техничког 

разлога; и/или  

2. Резултирати ефикаснијим начином остваривања финансијске уштеде једнаке или 

веће од гарантоване уштеде,  
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3. Извршилац ће тада доставити Наручиоцу писани захтев са образложењем, ради 

прибављања сагласности Наручиоца да имплементира предложене промене, а такав захтев 

Наручилац неће одбити без оправданог разлога, а ако захтев буде одбијен Наручилац ће 

Извршиоцу у писаној форми доставити образложене разлоге одбијања. 

Наручилац је обавезан да на писани захтев, у року од 15 дана од пријема захтева, Извршиоцу 

достави одговор. Уколико Наручилац одбије захтев, обавезан је да у писменој форми достави 

Извршиоцу образложене разлоге за одбијање. 

Уколико Наручилац не одговори на писани захтев Извршиоца у наведеном року од 15 дана, 

сматраће се да је такав захтев одобрен. 

Уколико су промене МУЕ такве природе да у складу са важећим прописима захтевају измене и 

допуне уговора, у року од наредних пет дана од дана када Наручилац одобри захтев из ст.2 и 3. 

овог члана, то јест од дана од којег се сматра да је Наручилац одобрио захтев Извршиоца у складу 

са ставом 5. овог члана. Наручилац ће покренути поступак прибављања одобрења за закључење 

измена и допуна овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са 

законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије и у истом периоду ће доставити 

писано обавештење Извршиоцу у вези са правним мерама предузетим с тим у вези. 

У року од пет дана од дана на који Наручилац прописно прибави одобрења неопходна за измену 

и допуну овог уговора, Наручилац и Извршилац ће закључити измене и допуне овог уговора да 

би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом који регулише јавно-

приватно партнерство и концесије. 

За време периода који почиње на датум када Извршилац достави Наручиоцу захтев за измене 

МУЕ у складу са ставом 3. овог члана и завршава се на дан када се релевантна измена и допуна 

уговора прописно закључи између страна у складу са ст.3–7. овог члана. Рокови за извршење 

уговорних обавеза Извршиоца у припремном периоду и/или периоду имплементације не теку и 

сви релевантни датуми и/или рокови биће продужени за период за који нису текли. 

 

5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ 

Извршилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање расхода Пројекта из сопственог 

капитала и кредита. 

 

5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде 

У складу са чланом 5.1. овог уговора, Извршилац прихвата ризик у погледу постизања 

финансијске уштеде како је иста наведена у прихваћеној понуди, а на основу анализе коју је 

лично спровео у уговорном објекту Наручиоца. Дата уговорна обавеза је детаљније описана у 

одељку 9. овог уговора. 

 

5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења 

Извршилац има обавезу да за време читавог уговорног периода прибавља све неопходне дозволе 

и одобрења за примену МУЕ у име и за рачун Наручиоца, у мери у којој је то дозвољено важећим 

прописима. У случају када важећи прописи не дозвољавају да Извршилац прибави такве дозволе 

и одобрења у име и за рачун Наручиоца, Извршилац ће пружити сву разумну помоћ Наручиоцу 

у прибављању тих дозвола и одобрења. 

Наручилац има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих неопходних 

дозвола и одобрења којима се одобрава извршење таквих послова, као и да достави сву 

неопходну документацију којом располаже или је на основу техничких и других релевантних 

прописа РС дужан, односно у могућности да је обезбеди. 
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5.5. Усклађеност са прoписима 

Извршилац има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима и 

добрим пословним обичајима у РС приликом извршавања својих уговорних обавеза, као и у 

складу са овим уговором прописаним правилима, укључујући она у члану 7.3 овог уговора. 

Извршилац је обавезан да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно. 

 

5.6. Обавеза извршиоца на спровођење активности у припремном периоду 

5.6.1 У припремном периоду обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. Информисање овлашћеног представника Наручиоца о свим МУЕ чија је 

имплементација предвиђена у уговорном објекту, а пре него што су имплементиране. 

Извршилац ће размотрити све резерве и захтеве за изменама или алтернативне предлоге 

Наручиоца и проценити њихове добре и лоше стране. Уколико Извршилац не види 

објективну техничку нити финансијску корист у вези са овим предлозима, има обавезу 

да обавести Наручиоца о таквим закључцима и биће му дозвољено да спроведе 

конкретне МУЕ онако како је то предвиђено у његовој понуди и у складу са овим 

уговором; 

2. По потреби, израду и потписивање и/или прибављање техничке документације 

неопходне за прибављање обавезних дозвола, како то захтевају важећи прописи и 

спровођење одређених активности у вези са тим; 

3. Набавку потребне опреме и материјала; 

4. Редовно вођење дневника активности у припремном периоду, према чл.7.2. овог 

уговора; 

5. Спровођење активности и поступака неопходних за Наручиочево прибављање 

правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола на основу којих Извршилац 

може да отпочне активности имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола 

неопходно у конкретном случају према важећим прописима, као и спровођење других 

припремних активности. 

 

5.6.2 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. извођење грађевинских радова, уградњу и инсталацију опреме, уређаја и других 

инсталација или њихових делова; 

2. планирање и координацију активности имплементације са овлашћеним представником 

Наручиоца, како би се ометање редовног рада уговорног објекта свело на најмању 

могућу меру; 

3. дефинисање оперативних процедура и процедура одржавања; 

4. идентификовање специфичних активности управљања енергијом; 

5. одржавање и замену постојећих инсталација, делова истих, или опреме уговорног 

објекта; 

6. ажурно извештавање Наручиоца у случајевима када Извршилац дође до сазнања која 

могу бити од битног утицаја на безбедност или ефикасно коришћење уговорног 

објекта; 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

7. у одговарајућим случајевима, добијање стандардних гаранција од Подизвођача, 

испоручилаца опреме и материјала за ефикасност, квалитет и исправно 

функционисање; 

8. пријем опреме и материјала у уговорном објекту; 

9. редовно вођење грађевинског дневника, грађевинске књиге и других евиденција 

предвиђених важећим прописима; 

10. редовно вођење дневника активности у периоду имплементације, у складу са чланом 

7.3. овог уговора; 

11. правилно и редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова 

инсталација и опреме за МУЕ, у складу са важећим прописима РС; 

12. пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или дела 

инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима, укључујући проверу 

степена осветљености у складу са инструкцијама наведеним у прилогу 6; 

13. спровођење свих активности потребних за прибављање употребне дозволе, како је то 

захтевано важећим прописима и потребно за испуњавање других обавеза везаних за 

активности имплементације. 

 

5.6.3 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. обављање свих поступака и процедура за мерење и верификацију и састављање 

извештаја о мерењу и верификацији у складу са МиВ планом који приказује остварене 

уштеде енергије и финансијске уштеде за сваки тромесечни период; 

2. да након извршене имплементације МУЕ изврши мерење виших хармоника на напојној 

мрежи о утицају виших хармоника на мрежи на најмање једној трафостаници; 

3. рад и одржавање опреме и система уграђених у оквиру МУЕ, у смислу оперативног и 

превентивног одржавања, и период реаговања на пријаву кварова у року од најдуже 48 

часова од часа пријаве, у складу са оперативним процедурама и процедурама 

одржавања, уз обавезу квалитета одржавања од најмање 98% исправних светиљки у 

сваком тренутку у сваком насељеном месту које спада у уговорни објекат;  

4. интервентно одржавање по писаном захтеву Наручиоца. Период реаговања треба да 

буде у року од 48 часова, ако је дошло до нарушавања стања опреме и система 

уграђених у оквиру МУЕ. Интервентно одржавање плаћа Наручилац; 

5. ажурирање и/или унапређење инсталираног софтвера, ако се кориснички софтвер 

предвиђа у понуди Извршиоца. 

 

5.7. Обавеза транспарентности 

Извршилац има обавезу транспарентности у погледу МУЕ које треба да буду спроведене у току 

читавог уговорног периода и у складу с тим изричиту обавезу да редовно води дневник 

активности у припремном периоду и дневник активности у периоду имплементације у складу са 

овим уговором, као и да Наручиоца у свако доба обавештава о својим активностима у: 

1. фази планирања и пројектовања у оквиру припремног периода. 

2. поступку добављања опреме у оквиру припремног периода, 
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3. активностима имплементације, пуштању у пробни рад итд. за време периода 

имплементације. 

Извршилац има обавезу да отвори и води рачун посебне намене на којем се врше сва примљена 

и извршена плаћања Извршиоца у вези са спровођењем обавеза Извршиоца по овом уговору, 

како је то наведено у члану 5.11. овог уговора. 

Наручилац ће у сваком тренутку имати право да настави да проверава све уговорне аранжмане 

и трошкове Извршиоца настале у вези са овим уговором преко рачуна посебне намене из става 

2. овог члана, а све у складу са законом и подзаконским актима који регулишу јавно-приватно 

партнерство и концесије, како је то наведено у члану 6.2. овог уговора. 

 

5.8. Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе 

Извршилац је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Наручиоца, слободно учини 

јавним елементе пројекта из уговора као референтни пројекат и у ту сврху користи фотографије 

уговорног објекта и/или својих услуга и радова извршених на уговорном објекту, уз претходну 

сагласност/одобрење Наручиоца чије давање неће бити безразложно одлагано, а све у циљу 

заштите права Наручиоца. 

 

5.9. Право уступања потраживања 

Закључивањем овог уговора, Наручилац изражава своју сагласност да ће Извршилац имати 

овлашћење да уступи потраживања настала на основу основне накнаде из члана 10.2.овог 

уговора финансијеру/банци у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и 

концесије и осталим важећим прописима РС. 

Наручилац неће имати других обавеза према таквом преузимаоцу (финансијеру/ банци). 

Уколико гарантована уштеда не буде остварена у складу са уговором, Наручилац ће имати право 

наплате пенала у случају неостварене гарантоване уштеде након обрачунског периода. Месечну 

накнаду ка Извршиоцу Наручилац плаћа у фиксном износу све до краја периода гарантовања.   

 

5.10. Ангажовање Подизивођача 

Извршилац ће, како је наведено у Понуди, као Подизвођача ангажовати ЕЛЕКТРОТИМ ДОО 

Нови Сад, Веселина Маслеше 22, ПИБ: 100238715, МБ: 08727805  са чијим се избором 

Наручилац сагласи. 

Извршилац је одговоран према Наручиоцу за све активности и пропусте сваког Подизвођача из 

става 1. овог члана као да је сам такве активности спровео или пропусте начинио. 

У току уговорног периода, Извршилац може ангажовати Подизвођача којег није навео у понуди, 

ако је на страни Подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, 

под условом да то ново лице испуњава све услове одређене за Подизвођача и да Извршилац за 

то добије претходну сагласност Наручиоца. 

Наручилац ће ускратити своју сагласност за ангажовање Подизвођача само ако за то постоје 

оправдани разлози. 

 

5.11. Обавеза Извршиоца да оснује Друштво посебне намене и отвори Рачун посебне намене 

Одмах након закључења овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од закључења, Извршилац 

је обавезан да оснује ново Друштво за посебне намене. 

Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер искључиво 

и само за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног партнерства. Оснивачка и 
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управљачка права уређују се Оснивачким актом и уређују се у складу са законом којим се уређује 

положај привредних друштава. 

Друштво за посебне намене самостално оснива приватни партнер, а његовим Оснивачким актом 

ће се дефинисати минимално следећа права Наручиоца: 

Друштво за посебне намене има надзорни одбор од три члана, где два члана директно именује 

представник приватног партнера, а трећег предлаже јавни партнер, 

Представник јавног партнера има једнака права као представник приватног партнера, у складу 

са статутом и законима РС 

Друштво заступа директор Друштва 

Надзорни одбор сваке године до 30. јуна припрема извештај о резултатима пословања и 

постигнутим финансијским уштедама и о томе писмено извештава Скупштину општине Опово. 

Друштво за посебне намене ће од оснивања имати Рачун посебне намене код пословне банке 

преко које обавља највећи део свог пословања. Рачун посебне намене ће бити једини рачун који 

Извршилац користи за усмеравање свих примања и вршење свих плаћања у току извршавања 

својих обавеза по овом уговору. 

За вршење преноса средстава из буџета по овом уговору, Извршилац је обавезан да се усклади 

са прописима којима се уређује буџетски систем. 

Друштво посебне намене има сва права и обавезе која припадају Извршиоцу у складу са овим 

уговором укључујући и право уступања потраживања у име Друштва посебне намене које је 

могуће у складу са чланом 5.9. 

 

5.12. Обавеза Извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у 

Извршилац ће бити у обавези да ОДС Панчево, као ОДС-у, редовно плаћа накнаде за услуге које 

предметни ОДС пружи у вези са извршењем овог уговора, а које услуге су одређене у уговору о 

сарадњи и подршци закљученом између предметног ОДС-а и Наручиоца, поменутог у ставу 8. 

Преамбуле овог уговора (прилог 7 овог уговора). 

У случају да током уговорног периода одговарајући ОДС престане са пружањем услуга 

наведеним у претходном ставу и други субјекат започне са пружањем тих услуга (као резултат 

примене позитивних прописа или из других разлога). Извршилац ће предузети све разумне и 

благовремене мере и активности, а Наручилац ће пружити сву неопходну помоћ и подршку, како 

би закључио нови уговор о сарадњи и подршци са новим субјектом, при чему ће и тај уговор 

имати форму и садржину идентичну оној датој у тексту који је овде приложен као прилог 7., и 

то са основним циљем да се предметне услуге наставе пружати континуирано и без прекида. 

Наручилац ће током целог периода гарантовања плаћати редовно месечне рачуне за електричну 

енергију. 

 

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

6.1. Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца 

Без обзира на члан 5.1. уговора, Извршилац има обавезу да се уздржи од спровођења 

намераваних МУЕ, по пријему писаног обавештења од Наручиоца у следећим случајевима: 

1. уколико Извршилац упркос захтеву Наручиоца да то уради, не докаже да МУЕ могу да се 

спроведу према важећим стандардима и позитивним прописима у РС; 

2. уколико Извршилац не поступи у складу са критеријумима транспарентности из члана 5.7. овог 

уговора у вези са МУЕ. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

У случају да се Извршилац и Наручилац не сложе са Извршиочевим доказима да МУЕ 

задовољавају важеће стандарде и прописе, неспоразум се решава у складу са чланом 16.1.овог 

уговора. 

 

6.2. Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца 

Наручилац ће током читавог уговорног периода имати право да контролише и проверава рачун 

посебне намене Извршиоца из чл. 5.11. овог уговора у складу са законима и релевантним 

подзаконским актима који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије. 

 

6.3. Обавеза Наручиоца да пружи подршку за пројектовање и спровођење МУЕ 

6.3.1. Опште обавезе Наручиоца 

Наручилац има обавезу да: 

1. у разумној мери сарађује са Извршиоцем у напорима да имплементира и финансира 

МУЕ у уговорном објекту и да постигне намеравану гарантовану уштеду како је 

наведена у понуди Извршиоца и у уговору;  

2. испуни своје уговорне обавезе наведене у овом уговору са циљем да допринесе 

свођењу на најмању могућу меру трошкова имплементације и оперативних трошкова 

Извршиоца у уговорном периоду. Ради постизања овог циља, Наручилац је сагласан да 

у разумној мери сарађује са Извршиоцем у свим фазама пројекта предвиђеног овим 

уговором; 

3. редовно измирује обавезе за испоручену енергију, ка енергетском субјекту који врши 

испоруку и продају електричне енергије за Уговорени објекат и обезбеди снабдевање 

Уговорног објекта електричном енергијом. 

 

6.3.2. Обавезе Наручиоца у припремном периоду 

У припремном периоду обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају : 

1) Достављање свих информација, у мери у којој је то могуће, како би Извршилац 

благовремено извршио своје активности, што обухвата, између осталог, и достављање: 

● постојеће техничке документације о уговорном објекту, као и података о раду и 

одржавању система и опреме у уговорном објекту; 

● евиденција и података у вези са потрошњом енергије за уговорни објекат, као и 

других релевантних информација (уколико нису доступне, Наручилац ће 

захтевати од снабдевача енергије да их доставе); 

● свих прописима утврђених услова и ограничења и свих редовних познатих 

грађевинских и техничких услова и ограничења која се изричито односе на 

уговорни објекат, а одступају од оних која се редовно примењују на изградњу; 

● свих других информација и/или документације која је објективно потребна. 

2) Наручилац ће ставити на располагање своје инжењере задужене за одржавање и 

оперативно особље за потребе контаката са Извршиоцем како и све друге службенике, 

запослене и представнике који могу имати релевантна сазнања, на основу повремених 

разумних захтева Извршиоца; 

3) Наручилац ће прегледати и одобрити или основано одбити (због одступања од важећих 

прописа и обавезних стандарда, немогућности спровођења МУЕ због неочекиваних 
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промена на уговорном објекту, немогућности спровођења МУЕ због нормалних услова 

који се не могу променити, итд.) техничку документацију израђену од стране Извршиоца 

пре њеног формалног одобрења у складу са прописима који уређују област планирања и 

изградње, у писаном облику у року од 15 дана од датума достављања такве техничке 

документације овлашћеним представницима Наручиоца од стране Извршиоца. У случају 

неспоразума између Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за такво одбијање, 

неспоразум ће се решавати у складу са чланом 17.1. овог уговора; 

4) Под условом да Извршилац ваљано спроведе припремне активности и прибави 

правноснажну грађевинску дозволу или друге дозволе потребне за започињање 

активности имплементације, уколико је то прописано важећим прописима у РС, 

Наручилац ће одобрити дневник активности у припремном периоду. 

 

6.3.3. Обавезе Наручиоца у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 

1. дозволу испоруке опреме и материјала у уговорном објекту Наручиоца; 

2. обезбеђење неограниченог приступа уговорном објекту Извршиоцу и његовом особљу, 

или Подизвођачима које је он овластио, како би могли да изврше све дужности 

повезане са овим уговором за време редовног радног времена, или у друго време које 

разумно затражи Извршилац, под условом да то нема негативан утицај на рад 

уговорног објекта; 

3. извештавање Извршиоца, без одлагања, када Наручилац дође до сазнања која могу бити 

од битног утицаја на уговорне обавезе обе уговорне стране, или могу бити од утицаја 

на безбедност или ефикасност спровођења пројекта или коришћење уговорног објекта; 

4. преглед и одобрење или основано одбијање одговарајуће техничке документације, у 

писаном облику, у року од 15 дана од када их Извршилац достави овлашћеном 

представнику Наручиоца. У случају неслагања између Наручиоца и Извршиоца у 

погледу основа за одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 16.1. овог 

уговора; 

5. прихватање одређених разумних и временски ограничених разлога за спреченост за 

извођење и пријем радова и дозволу/помоћ Извршиоцу да изврши радове у складу са 

договореним планом градње; 

6. активно учествовање у Извршиочевим активностима пуштања у пробни рад; 

7. обезбеђење довољног и адекватног простора, ако га има на располагању, без наплате 

закупнине, за складиштење материјала у уговорном објекту; 

8. поступања како би се заштитио пројекат и повезани радови, материјали и опрема од 

оштећења, крађе или злоупотребе; 

9. одобрење дневника активности у периоду имплементације, под условом да Извршилац 

ваљано спроведе активности имплементације и прибави правноснажну употребну 

дозволу или друге дозволе које су потребне у складу са важећим прописима. 

 

6.3.4. Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 
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1. извештавање Извршиоца о свим променама у референтној потрошњи уговорног објекта 

које потенцијално захтевају ванредна усклађивања, чим је то могуће, али свакако не 

касније од 10 дана од дана настанка таквих промена; 

2. старање да се уговорни објекат правилно користи и одржава у складу са смерницама 

које су заједнички утврдили Наручилац и Извршилац; 

3. омогућавање слободног приступа уговорном објекту ради одржавања што подразумева 

уклањање грана дрвећа, биљака, паркираних возила, тезги, такси станица, привремених 

објеката и др; 

4. обезбеђивање асистенције локалне станице саобраћајне полиције ако током извођења 

одржавања уговорног објекта саобраћај треба да се привремено заустави или додатно 

регулише; 

5. у случају потребе, обезбеђивање сарадње осталих комуналних служби током извођења 

одржавања уговорног објекта; 

6. извештавање о квару МУЕ; 

7. старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме од стране 

Наручиоца или било ког трећег лица, са којима је Наручилац упознат, а која су битна за 

утрошак енергије и извршење обавеза, буду пажљиво евидентирана и да Извршилац о 

истим буде обавештен без одлагања; 

8. заштиту уговорног објекта од намерног физичког оштећења; 

9. достављање или омогућавање Извршиоцу да приступи подацима потребним за 

припрему извештаја о мерењу и верификацији у складу са одобреним планом за мерење 

и верификацију; 

10. преглед и одобрење извештаја о МиВ састављеног на основу МиВ плана. 

11. Извршилац има право да тражи накнаду штете која настане као последица 

непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца. 

 

6.4. Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за време уговорног 

периода 

У случају да током уговорног периода дође до непредвиђених оштећења на уговорном објекту, 

која нису проузрокована активностима Извршиоца, а чија је санација (оправка или замена) 

неопходна за извршење уговорних обавеза Извршиоца, Наручилац је обавезан да у најкраћем 

могућем року предузме све мере потребне за санацију и да сноси трошкове санације, за које 

време ће извршење уговорних обавеза Извршиоца бити обустављен у мери у којој је њихово 

извршење онемогућено или отежано услед таквих непредвиђених оштећења. 

Без обзира на наведено у ставу 1.овог члана, Извршилац може на изричит захтев Наручиоца и у 

складу са важећим законом који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија и 

другим прописима, закључити измене и допуне овог уговора са циљем регулисања извршења 

свих радова од стране Извршиоца у вези са санацијом непредвиђених оштећења из става 1. овог 

члана, уз сходну примену правила наведених у члану 5.1. овог уговора. 

Извршилац има право да захтева накнаду штете која настане као последица непоштовања 

обавеза из овог члана од стране Наручиоца. 

 

6.5. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
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Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац ће дозволити измене уговора у складу са 

одредбама важећег , Закона о јавно приватном партнерству, Закона о јавним набавкама и другим 

релевантним прописима. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и других 

битних елемената уговора из објективних разлога: 

− Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли 

да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у 

потпуности изврше Уговором преузете обавезе. 

− Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, пожар, 

земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза 

уговорних страна у уговором одређеном року. 

− Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у 

интересу су Наручиоца. 

− Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима. 

 

7. ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ 

7.1. Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације 

Извршилац има обавезу да води дневнике активности и у припремном периоду и у периоду 

имплементације. 

Дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду имплементације 

морају бити доступни сваком овлашћеном представнику уговорних страна за време читавог 

уговорног периода. 

Извођење припремних активности у припремном периоду и активности имплементације у 

периоду имплементације од стране Извршиоца потврђују се верификацијом дневника 

активности у припремном периоду и дневника активности у периоду имплементације од стране 

овлашћеног представника Наручиоца. 

Дневник активности у припремном периоду потврђује се печатом и потписом уговорних страна 

након што су извршене све припремне активности предвиђене овим уговором, односно дневник 

активности у периоду имплементације потврђује се печатом и потписом уговорних страна након 

што су извршене све активности имплементације предвиђене овим уговором. Одмах након што 

све припремне активности предвиђене овим уговором буду извршене од стране Извршиоца и 

потврђене од стране уговорних страна, свака уговорна страна ће потписати дневник активности 

у припремном периоду. 

 

7.1.1. Дневник активности у припремном периоду 

Извршиочев дневник активности у припремном периоду ће евидентирати све припремне 

активности Извршиоца, а нарочито оне који се односе на: 

1. временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и техничких 

услова од ОДС и Општине, развој техничке документације и њену техничку контролу; 

2. прибављање правноснажне грађевинске дозволе и/или других дозвола које омогућавају 

започињање активности имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола 

неопходно у конкретном случају према важећим прописима. 

 

7.1.2. Дневник активности у периоду имплементације 
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Дневник активности у периоду имплементације евидентира све активности Извршиоца које 

представљају активности имплементације по овом уговору, а нарочито оне који се односе на 

активности у вези са: 

1. радовима, уградњом и инсталацијом делова инсталација, опреме у уговорном објекту, 

одржавањем и заменом инсталација или делова инсталација или опреме у уговорном 

објекту, правилним одлагањем неисправних и/или замењених инсталација, делова 

инсталација и опреме, стручним надзором над радовима, техничко испитивање радова; 

2. програмирањем, инсталацијом, тестирањем и пуштањем у рад софтвера, ако се 

кориснички софтвер предвиђа у понуди Извршиоца; 

3. свим активностима у вези са имплементацијом МВ плана; 

4. пуштањем у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или дела 

инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима; 

5. техничким пријемом радова и активности потребних Наручиоцу да прибави 

правноснажну употребну дозволу, када је њено прибављање прописано, и друге обавезе 

потребне за активности имплементације. 

 

7.2. Подстицаји, финансијска средства и олакшице 

Уговорне стране се обавезују да ће, у разумној мери, међусобно сарађивати приликом 

подношења захтева за донације, подстицаје, финансијска средства, олакшице или попусте. 

Извршилац ће, у разумној мери, подносити захтеве или пружати помоћ Наручиоцу приликом 

подношења захтева за добијање подстицаја, финансијских средстава, рефундација и трговачких 

попуста за које МУЕ испуњавају услове и који би могли довести до умањења инвестиционих 

трошкова дефинисаних у прилогу 3 (Најповољнија понуда понуђача). 

 

7.3. Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности имплементације 

Припремне активности и активности имплементације Извршиоца сматрају се завршеним у 

складу са уговором само ако испуњавају критеријуме квалитета дефинисане у уговору 

(укључујући прилог 3), који ће бити потврђени потписом Наручиоца на дневнику активности у 

припремном периоду, односно на дневнику активности у периоду имплементације. 

Припремне активности и активности имплементације треба нарочито да испуњавају (али се не 

ограничавају на) следеће критеријуме: 

1. активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим 

прописима РС и за такве активности морају бити прибављене одговарајуће дозволе, 

одобрења и сагласности, и мора се вршити стручни надзор радова, технички преглед и 

пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајућа правноснажна грађевинска 

дозвола, употребна дозвола и друге дозволе потребне за изградњу и каснију употребу 

уговорног објекта; 

2. избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, узимајући 

у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно процењене трошкове 

одржавања примењених МУЕ након истека уговора, који не смеју да буду неразумни; 

3. функционалну усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у уговорном 

објекту; 

4. усклађеност са техничким условима ОДС у циљу остваривања прикључења на 

електроенергетску мрежу ОДС; 
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5. поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других релевантних 

стандарда за конкретни уговорни објекат; 

6. структурну усклађеност са структуром улагања дефинисаном у уговору (Прилог 3); 

7. једнообразност квалитета и исправност функционисања имплементираних МУЕ без 

скривених (правних и физичких) недостатака/мана и других материјалних недостатака; 

и 

8. извођење техничких активности тако да корисници уговорног објекта не буду 

ограничени у његовом коришћењу више него што је неопходно за извођење таквих 

активности. 

 

7.4. Препреке спровођењу МУЕ 

Извршилац ће уложити све разумне напоре да идентификује препреке за спровођење МУЕ и 

предложити начин отклањања таквих препрека чим то буде могуће. Извршилац се неће сматрати 

одговорним за било какве препреке које се објективно нису могле идентификовати у току 

припремног периода ни уз примену потребног степена дужне пажње од стране Извршиоца. 

 

7.5. Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација 

Извршилац о свом трошку врши одлагање инсталација, делова инсталација или друге опреме и 

материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у току периода 

имплементације, као и у току одржавања примењених МУЕ у периоду гарантовања. У складу са 

позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада, изузев ако Наручилац 

не укаже да жели да их употреби за друге сврхе. 

Извршилац је обавезан да одлагање изврши у складу са прописима у року од 30 дана од дана 

настанка отпада (замене сијалице) и да Наручиоцу достави потврду предузећа овлашћеног за 

преузимање опасног отпада у року од 5 дана од дана завршетка одлагагања. 

У случају да Наручилац жели да прода такву опрему или материјал, он у целости задржава 

корист од такве трансакције. 

У случају да Наручилац жели да поново искористи опрему или материјал у објекту који није 

обухваћен овим уговором, он за то не дугује накнаду Извршиоцу. 

 

7.6. Записник о прегледу 

Одмах по завршетку активности имплементације осим пуштања у пробни рад, а пре самог 

пуштања у пробни рад из члана 7.7. овог уговора уговорне стране ће извршити заједнички 

преглед свих МУЕ инсталираних од стране Извршиоца у складу са уговором (и његовим 

прилозима), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у пробни рад и припремиће и 

потписати записник о прегледу, као доказ извршеног прегледа. Овај записник чини посебан 

прилог уговора и одговара форми и садржини прилога 5. уз овај уговор. 

Ако МУЕ нису спремне за пуштање у пробни рад, Извршилац је дужан да их о свом трошку 

доведе у стање у којем су спремне за пуштање у пробни рад, поправком свих недостатака и мана 

у року од 30 дана од дана када је обављен преглед из става 1. овог члана. 

У случају да Извршилац не изврши активности из става 2. овог члана у уговореном року, такве 

активности могу бити спроведене од стране Наручиоца или у његово име, а Извршилац ће у том 

случају бити одговоран да Наручиоцу надокнади вредност неспроведених МУЕ за време док 

такви недостаци и мане не буду отклоњени, а најдуже за период од шест месеци, као и да 

Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету, трошкове, накнаде и  губитке у уштеди енергије. 
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Наручилац не може условљавати исплату било којих потраживања Извршиоца отклањањем свих 

недостатака и мана на МУЕ. 

У сваком случају, обавеза Извршиоца да обештети Наручиоца сходно овом члану не може бити 

већа од износа штете коју је Наручилац заиста претрпео. 

 

7.7. Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ 

Наручилац ће бити у обавези да дозволи пуштање у пробни рад МУЕ искључиво након њиховог 

завршетка или отклањања недостатака и пропуста, што се доказује потписом Наручиоца на 

записнику о прегледу. 

Да би се избегла свака сумња, период гарантовања не може почети пре него што: 

1. све МУЕ функционишу како је планирано, а посебно у погледу енергетске ефикасности 

и учинка, 

2. се прописно изврши пуштање у пробни рад, 

3. сви недостаци и грешке у МУЕ које се утврде након пуштања у пробни рад се 

елиминишу или не отклоне (ако постоје), 

4. наступи правоснажност употребне дозволе, ако је њено прибављање предвиђено 

прописима, и 

5. уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације. 

 

7.8. Пренос својине 

Својина на инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми које Извршилац у току 

спровођења МУЕ угради или на други начин инкорпорира у уговорни објекат прелази на 

Наручиоца пошто уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације и 

започне период гарантовања, осим ако није другачије регулисано важећим прописима.  

 У случају да Извршилац у току периода гарантовања буде имао обавезу да о свом трошку 

инсталира опрему, инсталације, односно делове инсталација, својина на овим МУЕ прелази на 

Наручиоца након што уговорне стране верификују ове активности (својим потписом и печатом 

на посебном документу), осим ако није другачије регулисано важећим прописима.  

       

7.9. Мерење и верификација 

Извршилац мора да обави све активности мерења и верификације на основу МиВ плана који је 

део понуде Извршиоца и одобрен од уговорних страна, а припремљен у складу са прилогом 4. и 

прилогом 6. овог уговора. МиВ план може бити додатно прилагођен током припремног периода 

и периода имплементације, на основу споразума уговорних страна. 

Приликом обављања активности мерења и верификације, Извршилац ће морати да поступа у 

складу са основним принципима добре праксе МиВ, што нарочито подразумева следеће: 

1. извештаји о мерењу и верификацији треба да буду прецизни како је дефинисано МиВ 

планом; 

2. извештавање о уштеди енергије и финансијској уштеди треба да узме у обзир све 

ефекте пројекта; 

3. у случају када се доноси суд о неизвесним количинама, процедуре за МиВ треба да 

буду такве да процењују и уштеду енергије и финансијску уштеду; 

4. извештавање о ефикасности пројекта треба да буде конзистентно између различитих 

типова МУЕ и различитих временских периода за исти пројекат; 
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5. одређивање уштеде енергије и финансијске уштеде треба да одражава прорачунате и 

измерене параметре учинка, док се други мање важни или предвидљиви параметри 

могу процењивати; 

6. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац 

примени у складу са планом оперативног и превентивног одржавања; 

7. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац 

примени у случају интервентног одржавања или других ванредних догађаја који су 

пореметили нормално функционисање МУЕ; 

8. све активности мерења и верификације треба да буду јасно и у потпуности 

обелодањене и документоване. 

Извештај о МиВ мора да садржи поређење прорачунате уштеде енергије и измерене потрошње 

енергије и образложење о њиховом међусобном односу. 

Извештаје о МиВ треба да припреми Извршилац, на свака три месеца за време периода 

гарантовања. Ови извештаји се шаљу Наручиоцу најкасније 30 дана након завршетка 

тромесечног периода који треба да буде обухваћен релевантним МиВ планом. Поштоваће се 

следећа процедура усвајања МиВ плана: 

• Извештај мора (осим уколико Наручилац нема примедбе) да буде одобрен од стране 

Наручиоца најкасније 15 дана након његовог пријема од стране Наручиоца; 

• Уколико Наручилац има примедбе на закључке из извештаја, Наручилац мора 

обавестити Извршиоца о томе у року од 15 дана од дана пријема извештаја. 

Наручилац обавештава Извршиоца о разлозима за своје примедбе; 

• Извршилац, у року од наредних 15 дана, од дана пријема Наручиочевих примедби, 

спроводи одговарајуће измене и о томе извештава Наручиоца. 

Уколико се Наручилац поново не сложи са закључцима из М&В плана, стране ће решити 

неспоразум у складу са чланом 16.1.  овог уговора. 

 

7.10. Одржавање МУЕ 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и за исправно функционисање свих 

делова (укључујући, али се не ограничавајући на инсталације, делове инсталација и опреме) у 

складу са чланом 8. овог уговора и прилогом 6 овог уговора. За време уговорног периода, ради 

обезбеђивања одговарајућих оперативних услова у уговорном објекту који за циљ имају 

постизање уштеда енергије, Извршилац се обавезује да МУЕ инсталиране или уграђене у 

уговорном објекту одржава у складу са важећим прописима и уговореним стандардима и у 

складу са пројектом одржавања инсталација и објекта који је саставни део пројектне 

документације, а који неће умањити конкуренцију приликом набавке резервних делова за 

уграђене МУЕ, односно за замену МУЕ. 

Ради извршења обавеза одржавања, Извршилац ће доставити Наручиоцу директан контакт 

овлашћене особе која је дужна да прима захтеве Наручиоца у вези оперативног, превентивног и 

интервентног одржавања и поступи у вези захтева најкасније 48 часова од часа пријема захтева. 

Извршилац је обавезан да примењује све техничке, административне и организационе мере 

током уговорног периода на било које радове, инсталације, делове инсталација и опреме, које 

чине део МУЕ ради одржавања или обнове њиховог одговарајућег радног стања. Извршење 

обавезе Извршилац доказује вођењем дневника одржавања који је саставни део МиВ плана. 

У случају да се након почетка периода гарантовања и до краја уговорног периода утврди 

неисправност или недостатак у функционисању радова, инсталација, делова инсталација, 

односно опреме које су део примењених МУЕ, трошкове замене и отклањања друге штете 
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произашле као последица недостатка у функционисању примењених МУЕ (штете на уговорном 

објекту, немогућност примене других МУЕ и сл.) ићи ће на терет Извршиоца. 

 

7.11. Коначан преглед пре истека уговорног периода 

Три месеца пре краја уговорног периода, уговорне стране ће заједнички обавити преглед МУЕ. 

У тренутку обављања прегледа све инсталиране МУЕ морају имати најмање 20% употребног 

века предвиђеног упутствима произвођача. 

У случају неслагања између Извршиоца и Наручиоца у погледу преосталог употребног века, или 

усклађености са овим чланом уговора (коначан преглед пре истека уговорног периода), питање 

ће се решавати у складу са чл.16.1. овог уговора. 

 

7.12. Документ о коначној верификацији 

На датум када истиче период гарантовања из овог уговора, а уколико су испуњене све уговорне 

обавезе, уговорне стране ће потписати документ о коначној верификацији у којем ће потврдити 

да су све уговорне обавезе из овог уговора у потпуности испуњене или дефинисати преостале 

обавезе које је неопходно извршити како би се све уговорне обавезе испуниле. 

 

8. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

СТВАРИ 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла према овом уговору и за исправно 

функционисање ствари према овом уговору (укључујући, али се не ограничавајући на 

инсталације, делове инсталација и уграђену опрему), као и да су радови и ствари према овом 

уговору: (а) нове и доброг квалитета (б) да немају недостатака у дизајну, материјалу или изради; 

и (в) да одговарају сврси. 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и исправно функционисање ствари 

од момента када започне период гарантовања и траје до краја уговорног периода. У случају 

замене опреме, новоуграђена опрема мора бити макар истог квалитета као и она која је замењена 

и биће предмет гаранције дате у складу са чланом 11.1.2. овог уговора. 

 

 9. УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УШТЕДЕ И 

ГАРАНТОВАНЕ УШТЕДЕ 

9.1. Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде 

9.1.1 Утврђивање да ли је остварена гарантована уштеда ће бити засновано на поређењу 

прорачунате и измерене и верификоване финансијске уштеде, а на основу МиВ плана и 

гарантованих уштеда. 

Детаљни опис методологије обрачунавања уштеде енергије и финансијске уштеде за све МУЕ 

налази се у МиВ плану о којем су се уговорне стране споразумеле у складу са овим уговором. 

Формуле за обрачунавање укључују метод поређења оперативних трошкова који би настали да 

МУЕ нису спроведене (референтни оперативни трошкови) са оперативним трошковима након 

спровођења МУЕ за време периода гарантовања. 

 

9.2. Референтна валута 

Све новчане вредности обрачунате на основу уговора биће исказане у ЕВРИМА. За прерачун 

цене, која је исказана у еврима, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије (даље: 

НБС) на дан када је издат обрачун/рачун. 
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9.3. Референтна цена енергије 

Референтна цена енергије за потребе овог уговора је нето цена у конкурсној документацији за 

електричну енергију, укључујући и посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге или 

капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге 

трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача енергијом. 

Референтна цена енергије је непромењива током читавог периода гарантовања. Стога, промене 

у цени енергије за време периода гарантовања неће утицати на обрачунавање резултата рада 

Извршиоца и његове накнаде. Исто важи и за промене у важећим порезима (са изузетком ПДВ-

а) који се тичу потрошње електричне енергије уколико су исти садржани у референтним ценама 

енергије. 

 

9.4. Референтна усклађивања 

Усклађивања за период гарантовања треба да обезбеде тачно мерење и прорачун уштеде 

енергије у односу на обавезе које је Извршилац преузео. На основу МиВ плана, потребно је 

спровести два типа усклађивања: 

• Редовна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се редовне промене 

очекују за време периода извештавања; 

• Ванредна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се промене обично 

не очекују. Наручилац мора за време периода извештавања проверавати да ли је дошло 

до промене оваквих статичних фактора. 

 

9.5. Гарантована уштеда 

Извршилац гарантује да ће примена МУЕ, од почетка до краја периода гарантовања смањити 

оперативне трошкове уговорног објекта најмање у висини гарантоване уштеде која износи: 

746.138,4 + ПДВ, гарантована уштеда за обрачунски период 49.742,56 + ПДВ. 

На основу уговора, Наручилац нема право на додатна потраживања од Извршиоца, изузев 

гарантоване уштеде, односно пенала за неизвршење уговорних обавеза. 

Гарантована уштеда ће бити подељена између Наручиоца и Извршиоца у складу са процентом 

подељене уштеде (ППУ) за свих 15 година: 4,5% је удео који припада Наручиоцу (ППУ 

Наручиоца), а 95,5%  је удео који припада Извршиоцу (ППУ Извршиоца), у складу са понудом 

Извршиоца за 15 година. 

 

9.6. Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда 

Ниво постигнуте гарантоване уштеде ће се контролисати једном у три месеца да би се олакшала 

годишња контрола и да би се омогућила брза реакција у случају незадовољавајућих резултата 

или по потреби започела додатна ванредна усклађивања. 

 

9.7. Додатна финансијска уштеда 

Додатна финансијска уштеда је позитивна разлика између остварене финансијске уштеде у 

обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Додатна финансијска уштеда представља 

основ за плаћање додатне накнаде у складу са чланом 10.5. овог уговора. 

 

9.8. Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

Неостварена гарантована уштеда је негативна разлика између остварене финансијске уштеде у 

обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Неостварена гарантована уштеда је основ 

за обрачун пенала у складу са чл. 10.6. 

 

9.9. Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца 

Ако се из МУЕ не оствари очекивана финансијска уштеда из разлога које је изазвао Наручилац 

или који су под његовом контролом, што, између осталог обухвата и: 

1. противправни акт, пропуст, кршење или неблаговремено извршење уговора од 

Наручиоца; 

2. кашњење за које Извршилац има право да тражи продужење рока; 

3. уклањање неодобрених измена на МУЕ од стране Наручиоца; 

4. измене или оштећења на уговорном објекту или опреми и системима Наручиоца, или 

на њиховом функционисању, што битно утиче на извршење пројекта или на трошкове 

Извршиоца у вези са извршењем пројекта на начин како је то предвиђено припремним 

активностима; 

Такве околности ће бити решене на следећи начин: 

● у случају привременог неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у 

времену краћем од 90 узастопних дана), обрачун финансијске уштеде се заснива на 

процени онога што би било постигнуто да до такве околности није дошло; 

● у случају трајног неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у периоду 

једнаком или дужем од 90 узастопних дана), Извршилац ће ускладити референтну 

потрошњу за износ који је прорачунат тако да неутрализује ефекат таквих околности на 

финансијску уштеду. 

 

10. НАКНАДА 

10.1. Опште одредбе 

Накнаде Извршиоца састоје се из основне накнаде, накнаде за одржавање и додатне накнаде. 

Након прихватања дневника активности у периоду имплементације, Извршилац стиче право на 

накнаду током целог периода гарантовања. 

 

10.2. Годишња накнада 

Уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди, 

како је то показано применом МиВ плана, сматра се да је, применом МУЕ на уговорном објекту, 

Извршилац остварио гарантовану уштеду, и остварио право на годишњу основну накнаду за 

обрачунски период. 

Сматра се да је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој 

уштеди и када од ње одступа за највише плус/минус 5%, и у том случају Извршилац нема право 

на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале. 

Годишња основна накнада за свих петнаест (15) година се израчунава по формули: 

Годишња накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно 

одржавање) = Годишња гарантована уштеда × ППУ
Извршиоца

 

где је: ППУ = проценат подељене уштеде 
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ППУ представља у овом случају представља Процентуални износ накнаде за свих 15 година у 

односу на гарантовану уштеду, а који је исказан у Понуди. 

 

10.3. Накнада за превентивно и оперативно одржавање система  

Накнада за превентивно и оперативно одржавање урачунато је у годишњу накнаду, коју на 

месечном нивоу Наручилац плаћа Извршиоцу. 

 

10.4. Накнада за интервентно одржавање 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавкe, 

монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у номиналном износу 

износи по светиљци 389 евра са свим трошковима. 

10.5. Додатна накнада 

Уколико је остварена додатна уштеда у обрачунском периоду, како је то показано применом 

М&В плана, Извршилац је стекао право на додатну накнаду. 

Сматра се да додатна уштеда није остварена у обрачунском периоду ако није већа од 5% од 

годишње гарантоване уштеде. 

Висина додатне накнаде за сваки обрачунски период израчунава по формули:  

(ФУОП – ГГУ) × УИ 

где је:  ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду  

ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

УИ = 50% учешћа Извршиоца у додатној уштеди. 

 

10.6. Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“) 

У случају неостварене гарантоване уштеде у обрачунском периоду због лоших резултата 

примене МУЕ од стране Извршиоца, како је то показано применом МиВ плана, Извршилац је 

обавезан да плати пенале. 

Висина пенала за сваки обрачунски период израчунава по формули:  

(ГГУ – ФУОП) × ППУИзвршиоца × 2 

где је:  ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду 

ППУ = 
проценат подељене уштеде 

Извршилац ће достављати процену уштеде енергије и финансијске уштеде по завршетку сваког 

обрачунског периода, а најкасније 10 дана од одобравања четвртог кварталног извештаја о 

верификацији и мерењу за време периода гарантовања. 

Укупан износ пенала треба да буде плаћен у року од 15 дана након што уговорне стране потврде 

уштеде енергије и финансијске уштеде. 

 

10.7. Плаћање накнаде 

Од почетка периода гарантовања, за свих петнаест (15) година гарантовања Извршиоцу припада 

накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно одржавање). За 

сваки обрачунски период врши се плаћање накнаде на крају сваког месеца у висини једне 
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дванаестине годишње накнаде, као што је дефинисано у члану 10.2 овог уговора, што износи на 

месечном нивоу 3.958,68 ЕВРА ,увећано за ПДВ и искључујући било које друго потраживање. 

На основу испостављеног годишњег извештаја: 

1. Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале уколико је 

финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди 

или одступа од ње за највише плус/минус 5%. 

2. Наручилац плаћа додатну накнаду Извршиоцу у складу са чланом 10.5. овог уговора. 

3. Извршилац плаћа пенале Наручиоцу у складу са чланом 10.6. овог уговора. 

4. Накнада за интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након што су извршени 

радови потврђени од стране Наручиоца у складу са чланом 10.4. овог уговора. 

 

10.8. Услови плаћања 

Наручилац је сагласан да плати све доспеле новчане неспорне обавезе по овом уговору у року 

од 45 дана од дана пријема фактуре од Извршиоца. 

Наручилац је сагласан да плати извршиоцу камату на новчане неспорне обавезе, које нису 

плаћене у року од 45 дана од дана пријема фактуре, у висини утврђеној законом којим се уређује 

затезна камата. 

Извршилац има право да од Наручиоца захтева накнаду за кашњење у испуњавању новчане 

неспорне обавезе у износу утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама између правних лица из јавног сектора и приватног 

сектора. 

Извршилац има право на накнаду свих трошкова које је претрпео у комерцијалним 

трансакцијама када су оне у директној вези са извршавањем његових уговорних обавеза или са 

имплементацијом пројекта, а који трошкови су наступили као последица кашњења Наручиоца у 

испуњавању неспорних новчаних обавеза. 

 

11. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА 

11.1. Обезбеђење извршења обавеза Извршиоца 

11.1.1. Намена, врста и износ обезбеђења 

За обезбеђење извршења активности у Припремном периоду и Периоду имплементације 

Извршилац је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 2% 

од висине Гарантоване уштеде за сваки обрачунски период у складу са чланом 9.5 овог уговора. 

Вредност банкарске гаранције израчунава се по формули: 

ГУ ×0,02 

Где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 1. овог 

члана најкасније 30 дана након потписивања Уговора, са роком важења који истиче месец дана 

након почетка Периода гарантовања.  

За обезбеђење остварења Гарантоване уштеде и за осигурање плаћања Пенала у случају да се 

Гарантована уштеда не оствари у току Периода гарантовања, Извршилац је обавезан да обезбеди 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 2% од Гарантоване уштеде за сваки 

Обрачунски период. Укупна вредност банкарске гаранције израчунава се по формули: 

ГУ × 0,02 
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где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 овог уговора. 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 3. овог 

члана, за сваки Обрачунски период посебно, најкасније 15 дана препочетка Обрачунског 

периода за који се гарантује. Важност гаранције почиње да тече од дана истека гаранције из става 

1. овог члана, а истиче месец дана након истека Обрачунског периода за који сегарантује. 

Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава извршење 

Гарантоване уштеде најкасније до дана почетка Периода гарантовања, Наручилац има право да 

активира гаранцију из става 1. овог члана. Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске 

гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване уштеде за Обрачунски период најкасније 

до дана почетка Обрачунског периода за који се гарантује, Наручилац има право да активира 

гаранцију из става 3. овог члана за претходни Обрачунски период. Банкарска гаранција треба 

да буде са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора. 

Банкарске гаранције не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове и мању вредност. 

 

11.1.2. Основни подаци о гаранцији 

Извршилац обезбеђује банкарске гаранције из члана 11.1.1. овог уговора које: 

1. гласе на име Наручиоца, 

2. безусловне су, 

3. неопозиве су, 

4. наплативе су на први позив, 

5. утврђују искључиву надлежнос за решавање спорова који настану по или у вези са 

гаранцијом према седишту/месту пословања Наручиоца. 

 

11.1.3. Повраћај гаранције 

У року од осам дана од истека гаранције којом се обезбеђује извршење активности у припремном 

периоду и у периоду имплементације, односно гаранције којом се обезбеђује остварење 

гарантоване уштеде, одговарајућа гаранција се враћа Извршиоцу. 

 

11.2. Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца 

За обезбеђење плаћања основне накнаде и додатне накнаде Извршиоцу, сагласно одељку 10. овог 

уговора, Наручилац је дужан да достави бланко соло меницe. 

Наручилац је дужан да преда Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од стране 

овлашћеног представника Наручиоца, као и сву другу потребну документацију која је у складу 

са прописима РС потребна у вези са меницама. Број издатих меница мора бити једнак броју 

обавезних плаћања основне накнаде Извршиоцу, у току трајања периода гарантовања. 

Извршилац је обавезан да неупотребљена овлашћења за задужење подрачуна буџета и/или 

менице, врати Наручиоцу након истека или раскида уговора. 

12. ОДГОВОРНОСТ 

12.1. Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца 

Извршилац има обавезу да плати накнаду за сву штету (укључујући, али се не ограничавајући 

на штету насталу услед или у вези са губитком, повредом или смрћу) коју је сам проузроковао 

или су је проузроковала лица која поступају по његовом налогу (не искључујући и овлашћена 

лица Наручиоца или његове запослене) или штете настале услед неостваривања гарантоване 

уштеде. 
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12.2. Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из понуде и 

уговора 

Ако се након потписивања овог уговора установи да Извршилац није испунио услове утврђене 

у понуди и уговору, тј.обавезе које произлазе из уговора чија повреда представља основ за 

једнострани раскид уговора од стране Наручиоца у складу са чланом 16.2. из овог уговора. 

Наручилац има право на износ обрачунат на следећи начин: 

ГУ × 0,03 

где је   ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5. овог уговора 

Уколико је стварна штета коју претрпи Наручилац, настала услед или у вези са таквом повредом, 

већа од износа уговорне казне утврђене у складу са претходним ставом, Наручилац задржава 

право да од Извршиоца захтева накнаду целокупне штете коју је претрпео. 

 

12.3. Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да пружи 

подршку приликом спровођења МУЕ 

Ако Наручилац намерно или због грубог немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује у 

складу са чл. 6.3. и 6.4. овог уговора, чије неиспуњење представља основ за једнострани раскид 

уговора из члана 16.2. овог уговора, дужан је: 

1. да Извршиоцу надокнади сву штету која настане оваквим поступањем или 

пропуштањем; 

2. да плати извршене МУЕ сходно прихваћеном дневнику активности у припремном 

периоду и дневнику активности у периоду имплементације, као и да 

3. исплати све накнаде за примењене МУЕ, а за период од почетка периода гарантовања 

до момента једностраног раскида уговора. 

 

13. ОСИГУРАЊЕ 

13.1. Одговорна страна 

Извршилац ће уговорити, за време трајања периода имплементације. 

Извршилац ће за следеће осигуране случајеве прибавити полисе осигурања на име Извршиоца: 

• штета на уговорном објекту; 

• повреда запослених на раду;  

• смрт запослених на раду од несрећног случаја. 

Трошкови горе наведених осигурања падају на терет Извршиоца. 

 

13.2. Штета 

У случају да МУЕ буду оштећене на основу изложености осигураним ризицима и могуће их је 

поправити или заменити, сума осигурања по тој полиси осигурања ће се искористити за 

поправку или замену, а Извршилац ће покрити разлику у цени. 

 

13.3. Престанак важења у случају штете на уговорном објекту 

Без утицаја на остале одредбе овог уговора у случају да уговорни објекат буде оштећен тако да 

се не може поправити, овај уговор се раскида са тренутним дејством. 
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14. РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ  

14.1 Непостојање ограничења права располагања  

У складу са важећим прописима Републике Србије, Наручилац има право да слободно располаже 

уговорним објектом у целини или у делу, и то према једној или више уговорних страна.  

Располагање уговорним објектом од стране Наручиоца неће утицати на права и обавезе 

Извршиоца по овом уговору. У поступку располагања уговорним објектом, Наручилац преноси 

сва своја права и обавезе из уговора на треће лице, у потребној форми, и уз сагласност 

Извршиоца за такав пренос коју он даје потписивањем овог уговора. У случају располагања 

правом над уговорним објектом, Наручилац преноси на треће лице обавезу заштите права 

Извршиоца (укључујући, али се не ограничавајући на права интелектуалне својине као што су 

ауторска права, патентна права, и права по основу робног жига или модела) у складу са законом, 

као и евентуално право својине на неким стварима, ако исто постоји у вези са овим уговором.  

 

14.2 Обострани споразум о накнади за штетне ефекте  

У случају настанка штетних ефеката услед располагања уговорним објектом сходно овом 

одељку уговора. Уговорне стране ће прво преговарати о постизању заједничког споразума о 

адекватном утврђивању накнаде Извршиоцу за такве штетне ефекте, ако и када он буде претрпео 

штету из наведеног разлога.  

Уколико споразум из става 1. овог члана буде захтевао измене и допуне овог уговора у складу 

са важећим законом који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија и другим 

прописима. Уговорне стране ће закључити одговарајуће измене и допуне овог уговора уз сходну 

примену правила наведених у члану 5.1 овог уговора.  

14.3 Накнада за Извршиоца  

У случају да споразум из члана 14.2 уговора не буде постигнут, а уговорни објекат буде предмет 

располагања трећем лицу или дође до преузимања обавеза из уговора и због истих разлога 

престане да постоји уговорни однос између Наручиоца и Извршиоца у погледу уговорног 

објекта. Извршилац ће имати право на накнаду за извршене активности у циљу остваривања 

МУЕ, а тиме и на извршење уговорних обавеза у складу са следећим прорачуном:  

1. Ако Извршилац још није спровео МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног објекта 

којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и 

Извршиоца у погледу датог дела уговорног објекта. Извршилац ће бити стављен у позицију као 

да су прогнозирани ефекти МУЕ остварени за одређени део. 

2. Ако је Извршилац већ инсталирао све МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног 

објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и 

Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће бити стављен у позицију као да су све 

МУЕ извршене у потпуности и да су прогнозирани ефекти датих мера уштеда у потпуности 

остварени на том објекту.  

Под условима императивних прописа Републике Србије, оваква усаглашена вредност ће се 

сматрати целокупном накнадом која припада Извршиоцу у случају из тачке 1. односно тачке 2. 

овог члана.   

 

15. ВИША СИЛА 

Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из овог уговора не доводи 

до захтева једне уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом овог уговора, 

уколико је такво неиспуњење последица више силе. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

Виша сила, у смислу ст.1.овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај 

који је изван моћи и воље уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом се подразумева 

сваки догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који излазе из круга редовних 

догађаја и околности на које је уговорна страна могла утицати, односно који нису проузроковани 

кривицом или непажњом уговорне стране, а који су настали на дан односно након закључења 

овог уговора и који утичу на извршење и остварење права и обавеза које произлазе из овог 

уговора, а чији утицај уговорне стране, и поред разумне пажње, нису могле да предвиде, спрече, 

отклоне или ублаже. 

Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да достави писано обавештење 

другој страни о догађајима и/или околностима који представљају вишу силу у смислу овог члана 

чим то постане објективно могуће по насупању више силе, у којем ће та уговорна страна навести 

које од својих обавеза је спречена да изврши током дејства више силе. Пошто достави наведено 

обавештење другој уговорној страни, страна која је погођена дејством више силе ће наставити 

да обавештава другу уговорну страну, писаним путем, о сваком будућем суштинском развоју 

догађаја и/или околностима више силе по овом уговору, чим то постане изводљиво, као и о 

разумно очекиваном дану када ће страна која је погођена дејством више силе бити у могућности 

да настави са испуњењем својих обавеза. 

У случајевима наступања дејства више силе у смислу овог члана, долази до привременог 

одлагања примене овог уговора, а обавезе из овог уговора се привремено обустављају до 

престанка догађаја дејства више силе. 

По престанку дејства више силе, период важења овог уговора продужава се за период једнак 

периоду деловања више силе. 

У случају трајања дејства више силе у континуираном периоду дуже од 180 дана, свака уговорна 

страна може једностраном изјавом раскинути овај уговор са тренутним дејством. 

 

16. РАСКИД УГОВОРА 

16.1. Престанак и раскид уговора 

Уговор престаје у тренутку завршетка периода гарантовања, утврђеног у чл. 4.3. овог уговора, 

осим у погледу одређених обавеза које, у складу са одредбама овог уговора, остају на снази 

током одређеног периода по завршетку периода гарантовања. 

Ниједна уговорна страна није овлашћена да једнострано раскине уговор пре његовог истека, 

осим из оправданих разлога дефинисаних у члану 16.2.овог уговора. 

Раскид уговора не утиче на било која друга правна средства којим уговорне стране располажу у 

складу са овим уговором. 

 

16.2. Раскид уговора из оправданих разлога 

Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор само из оправданих разлога. Под 

оправданим разлозима сматрају се следећи случајеви: 

1. оправдани разлози на страни Наручиоца: 

● Извршилац континуирано у периоду од три месеца или дуже не примењује 

дефинисане или договорене критеријуме или стандарде – прилог 3. уговора 

(најповољнија понуда) и 

2. оправдани разлози на страни Извршиоца: Наручилац са намером или због грубог немара 

не испуни своју уговорну обавезу да сарађује (члан 6.3.), или не извршава исплату 

накнаде Извршиоцу (одељак 10.), више од три узастопна месеца. 

16.3. Обавештење о раскиду 
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Једнострани раскид уговора и све друге радње у вези са раскидом (обавештења, утврђивање рока 

продужења важења уговора и друго) морају бити учињене искључиво у писаној форми, уз 

отказни рок од једног месеца. 

 

16.4. Накнада штете по основу једностраног раскида 

У случају да Наручилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане разлоге 

за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Наручилац има право на накнаду како 

је то предвиђено у члану 12.2 овог уговора. 

У случају да Извршилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане разлоге 

за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Извршилац има право на накнаду како 

је то предвиђено у члану 12.3. овог уговора. 

Ако једна уговорна страна једнострано раскине уговор без образложења и противно одредбама 

о оправданим разлозима за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Друга 

уговорна страна има право на накнаду свих видова штете настале таквим поступком. 

 

17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО 

17.1. Решавање техничких неспоразума 

У случају неспоразума између страна који су техничке природе, како је наведено у чл.6.1, 

чл.6.3.1, чл.6.3.2.тач.3, чл.6.3.3. тач.4,чл.7.8. ст.3 и чл.7.11. овог уговора, предмет неспоразума се 

прослеђује на коначно решавање трећем лицу кога заједнички именују Извршилац и Наручилац 

у року од 15 дана од дана настанка предметног неспоразума. Треће лице ће решити неспоразум 

у року од 30 дана од дана подношења захтева за решавање неспоразума трећем лицу од стране 

Извршиоца и/или Наручиоца. Одлука трећег лица је обавезујућа за уговорне стране, а накнада 

за рад трећег лица на решавању предмета неспоразума биће плаћена од стране која изгуби спор, 

док ће свака уговорна страна сносити трошкове својих правних саветника и друге трошкове који 

нису накнада за рад трећег лица. 

Током периода који почиње на дан када Извршилац и/или Наручилац доставе трећем лицу из 

става 1.овог члана захтев за решавање предмета неспоразума и завршава се на дан када треће 

лице донесе одлуку, рокови за извршење обавеза одговарајуће уговорне стране не теку, осим ако 

надлежни суд не одлучи другачије. 

Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање 

техничких неспоразума дуже од три месеца, сматра се да је наступио општи (правни) спор. 

 

17.2. Решавање општих (правних) спорова 

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који проистекну 

из или у вези са овим уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом или 

ништавношћу овог уговора. 

У случају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да реше 

спор, због чега наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне стране дуже од три 

месеца. Уговорне стране су сагласне да се спор реши у судском поступку. 

Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2. овог члана, покрене 

тужбом парнични поступак пред надлежним судом. 

За све спорове у вези овог уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Панчеву. 

У случају да након наступања услова из става 2. овог члана ни једна уговорна страна не 

искористи овлашћење из става 2. овог члана, након чега уговорне стране поново успоставе 

односе у складу са овим уговором, престаје важење овлашћења из става 2. овог члана. 
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18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

18.1. Целовитост Уговора 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

Прилог 1  Уговорни објекат; 

Прилог 2 Основни подаци о сваком објекту у оквиру уговорног објекта; 

Прилог 3 Најповољнија понуда (са датумом пријема и деловодним бројем понуде); 

Прилог 4 Упутство за утврђивање уштеда у енергији; 

Прилог 5 Форма записника о прегледу; 

Прилог 6 Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености; 

Прилог 7           Нацрт уговора о сарадњи и подршци; 

Уговорне стране сагласно констатују да су једна другој предале документа која чине прилоге из 

става 1. овог члана, попуњене пре, односно на дан закључења овог уговора, ако у ту сврху овим 

уговором није предвиђен други рок, односно да ће их попунити према динамици која следи 

извршавањем обавеза уговорних страна током трајања уговорног периода, где и ако обавеза 

попуњавања појединог прилога, према његовој намени, постоји. 

18.2. Број примерака уговора 

Овај уговор састављен је у шест истоветних примерака, од којих по три примерка добија свака 

уговорна страна. 

 

У Опову, дана __________.2021. године 

  

За Наручиоца  

_____________________ 

(печат и потпис овлашћеног представника) 

За Извршиоца 

_____________________ 

(печат и потпис овлашћеног представника) 

 

ПРИЛОГ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОРНИ ОБЈЕКАТ 
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НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

 

У следећим табелама су сумарно приказани подаци о Уговорном објекту. 

Табела бр. 1 – Постојеће стање 
 

 

Tренутно стање  

Тип светиљки 

Број 

светиљки 

за замену 

[ком.] 

Број 

светиљки 

које се не 

мењају 

[ком.] 

Снага 

светиљке са 

предспојним 

уређајем [W] 

Укупна 

инсталисана снага 

[kW] 

Hg 125W 107   138.0 14.77 

Na 70W 39   87.0 3.39 

Na 100W 1041   117.0 121.80 

MH 150W 8   165.0 1.32 

MH 250W 69 8 275.0 21.18 

MH 400W 3   440.0 1.32 

LED ref  5 80.0 0.40 

LED park  125 40.0 5.00 

УКУПНО 1,267 138 - 169.17 

УКУПНО ПОСТОЈЕЋЕ 1,405   169.17 

Годишња потрошња [kW] 676,684.00 

 

У овом пројекту предвиђено је замена укупно 1.267 комада светиљки на нове LED 

светиљке и рефлекторе. 

Циљ Пројекта 

Израда и имплементација Пројекта енергетских услуга у циљу примене мера побољшања 

енергетске ефикасности, рационализације и одржавања дела јавног осветљења на територији 

општине Опово. 

Границе које обухвата Пројекат 

 

Пројектом предвидети замену 1.267 комада старе, неефикасне светиљке, новим LED светиљкама 

и рефлекторима са ефикаснијим карактеристикама и изворима светлости. Пројектом обухватити 

насељена места: Опово, Баранда, Сакуле и Сефкерин. 

 

Упрaвљaњe систeмoм JO  
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Укључивaњe и искључивaњe систeма JO се врши фотоћелијским уређајима. Свe свeтиљкe рaдe 

пунoм снaгoм током цeлe нoћи. Гoдишњи брoj чaсoвa рaдa систeмa JO изнoси 4000 сати.  

Пројектом треба извршити замену управљачких система, 42 комада, чији је задатак обезбеђење 

функционисања система и то на тај начин да укључивање система буде увек пре момента пада 

нивоа природне осветљености испод 25 лукса, а искључивање буде после момента када ниво 

природне осветљености достигне 25 лукса (осветљеност након искључења минимално 25 лукса) 

уз услов, да тако програмиран систем годишње функционише 4.000 сати. Потребно је доставити 

табелу са тачним временима укључивања и искључивања система. У случају да је број радних 

часова различит од 4.000 сати, потребно је доставити објашњење начина и методологију 

одређивања времена укључивања и искључивања. 

Уз понуђени управљачки систем потребно је доставити тачан технички опис понуђеног система. 

 

 

Назив улице-места 
Категорија 

улице 

Врста 

бандере 

Тип 

светиљке 
Hg 125W Na 70W Na 100W MH 150W MH 250W MH 400W LED реф. LED парк 

ОПОВО                       

Мост (улаз у улицу 

ЈНА) 
М4 КАН Опало     10           

ЈНА (сокак) М5 БС Опало     3           

ЈНА (сокак 1) 
М5 БС Опало     5           

М5 БС ВСЖ   1             

ЈНА (сокак 2) М5 БС Опало     2           

ЈНА (сокак 3) М5 БС Опало     2           

ЈНА М4 БС Опало     10           

ЈНА (кружни ток) М4 КАН Опало     4           

Станка Томића 

М5 БС Опало     2           

М5 БС Емпа     4           

    Реф       2         

М5 БС Опало     28           

М5 БС З3     1           

Игралиште на кеју 
М5   Реф         24       

П4 КАН Кугла 83               

Сокак (игралиште на 

кеју) 
М5 БС Опало     3           

Рибарска 
М5 БС Опало     13           

П4 КАН Кугла 2               

Игралиште (Рибарска) М5   Реф         8       

Тамишка 
М5 БС Опало     8           

М5 БС ВСЖ   1             

Жарка Зрењанина 
М5 БС Опало     22           

М5 БС З3     1           

Друго Ново Насеље М5 БС Опало     7           

Иве Лоле Рибара М5 БС Опало     40           

Светозара Марковића М5 БС Опало     15           

Светозара Марковића М5 БС ВСЖ   3             

Четврто Ново Насеље М5 БС Опало     3           

Пролетерска М5 БС Опало     6           

Безимена 5 М5 БС Опало     6           

Парк (у центру) 

П4 КАН Лед               47 

М5 КАН Опало     1           

    Реф       1         

Фудбалски терен М5   Реф         9       

Кошаркашки терен М5   Реф           3     

Бориса Кидрича (пут 

131) 

М4 БС Опало     32           

М4 БС Емпа     1           



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

М5 БС  ЛС               9 

П4 КАН Лед               10 

М5 БС ВСЖ   3             

Безимена  М5 БС Опало     1           

Кратка М5 БС Опало     9           

Нушићева 
М5 БС Опало     8           

М5 БС ВСЖ   1             

Гробље П4 КАН Кугла 8               

Слатинска М5 БС Опало     17           

Гробљанска 
М5 БС Опало     8           

М5 БС Опало     5           

Прво Ново Насеље М5 ДС Опало     7           

Бранка Радичевића 
М5 БС Опало     20           

М5 БС ВСЖ   2             

Шумска М5 БС Опало     26           

Игралиште (Шумска) М5   Реф         7       

Шумска (сокак) М5 ДС Опало     6           

Максима Горког 
М5 БС Опало     20           

М5 БС ВСЖ   3             

2 Октобра М5 БС Опало     15           

Братства и Јединства 

(пут 131) 

М3 БС Опало     25           

М4 БС ВСЖ   3             

М3 БС Емпа     2           

БАРАНДА                       

Мећавина М5 ДС Опало     8           

Гробљанска 
М5 БС ВСЖ   5             

М5 БС Опало     7           

Трг Маршала Тита 
М5 БС Опало     10           

М5 БС Опало     6           

29 Новембра М5 БС Опало     15           

Тамишка М5 БС Опало     2           

Тамишка М5 БС ВСЖ   1             

Жарка Зрењанина 

(сокак) 
М5 ДС Опало     2           

Иве Лоле Рибара М5 БС Опало     14           

Иве Лоле Рибара М5 БС ВСЖ 1               

Безимена М5 БС Опало     8           

Олге Петров М5 БС Опало     2           

Ослобођења 
М5 БС ВСЖ   6             

М5 БС Опало     18           

Саве Ковачевића М5 БС Опало     12           

Пролетерска М5 БС Опало     5           

Стевице Јовановића М5 БС Опало     8           

Банијска М5 БС Опало     2           

Банијска М5 БС ВСЖ   1             

Петра Драпшина М5 БС Опало     6           

Петра Драпшина М5 БС ВСЖ 1               

Бориса Кидрича  М5 БС Опало     8           

Рибарска М5 БС Опало     8           

Парк  
П4 КАН Лед               25 

М5   Реф         9       

Баранда филм П4 КАН Кугла 5               

Пут 131 М3 БС Опало     31           

САКУЛЕ                       

Бориса Кидрича М4 БС Опало     28           

Бориса Кидрича М4 БС ВСЖ   2             

Милутина Маркова М5 БС Опало     4           

Милутина Маркова М5 БС Опало     16           

Милутина Маркова М5 БС ВСЖ 1 1             
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Вука Караџића М5 БС Опало     17           

Бориса Кидрича 

(сокак) 
М5 БС Опало     2           

Партизанска М5 ДС Опало     17           

Светозара Милетића М5 БС Опало     19           

Станка Лазића М5 БС Опало     10           

Светпзара Милетића 

(сокак) 
М5 ДС Опало     1           

Зелена Улица М5 БС Опало     10           

Зелена Улица М5 БС Опало     7           

Виноградарска М5 БС Опало     14           

Пролетерска М5 БС Опало     9           

Омладинска М5 БС Опало     1           

Светозара Милетића М5 БС Опало     5           

Партизанска (сокак) М5 БС Опало     1           

Војвођанска М5 БС Опало     7           

Банатска 
М5 ДС Опало     2           

М5 ДС Емпа     1           

Нушићева М5 БС Опало     18           

ЈНА М4 БС Опало     19           

Иве Лоле Рибара 
М5 БС Опало     16           

М5 БС ВСЖ   1             

Трг Маршала Тита М5 БС Опало     7           

Жарка Зрењанина М5 БС  Опало     12           

Кошаркашки терен 

(школа) 

    Реф       4 4       

М5 КАН Опало     1           

Парк (код школе) П4 КАН Лед               16 

Црква М5   Реф         8       

Игралиште (код дома 

здравља) 

М5   Реф         2       

    LED Реф             4   

СЕФКЕРИН 
                      

                      

Петров Владе 

М5 БС Опало     3           

М4 БС Опало     9           

М5 БС Опало     2           

ЈНА М5 БС Опало     33           

ЈНА М5 БС ВСЖ 2 3             

Несторов Стевана М5 БС Опало     1           

Вука Караџића М5 БС Опало     11           

Вука Караџића М5 БС Опало     9           

Ујевић Милана М4 БС Опало     7           

Ујевић Милана М5 БС ВСЖ   1             

Пролетерска М5 БС Опало     14           

Ослобођења 

М5 БС Опало     6           

М5 БС Опало     5           

М5 БС ЛС               5 

ВУка Караџића (сокак) М5 БС Опало     1           

Радета Илића 
М5 БС Опало     4           

М5 БС Опало     3           

Слободана Радишића 

М5 БС Опало     4           

М5 БС ВСЖ   1             

М5 БС Опало     5           

Дамјанов Милана М5 БС Опало     5           

Партизанска 

М5 БС Опало     16           

    Реф       1         

М5 БС Опало     8           

М5 БС ВСЖ 1               

Мост  М4 КАН Опало     6           

Тамишка М5 БС Опало     3           
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М5 БС ВСЖ 1               

Жарка Зрењанина 
М5 БС Опало     2           

М5 БС Опало     9           

Пут 131 М3 БС Опало     23           

Народног Фронта  
М5 БС Опало     12           

М5 БС Опало     15           

Стојанов Милана 
М5 БС Опало     2           

М5 БС Опало     7           

Парковска М5 БС Опало     2           

Парк (код цркве) 
П4 КАН ЛЕД               13 

    LED Реф             1   

Игралиште (код цркве) М5     Rеф         6       

Црква П4 КАН Кугла 2               

 УКУПАН БРОЈ СВЕТИЉКИ 
107 39 1041 8 77 3 5 125 

 1405 

 

 

 

Расположиви подаци о годишњим трошковима:  

• досадашња просечна годишња потрошња електричне енергије за јавно осветљење на 

предметним локацијама: 676.684,00 kWh  

• досадашњи просечни годишњи трошак за електричну енергију 5.979.856,51 РСД + ПДВ 

• досадашња просечна годишња издвајања Јавног партнера за одржавање постојеће 

инфраструктуре јавног осветљења: 7.646.523,51 РСД + ПДВ. 
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ПРИЛОГ 2  

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ОБЈЕКТУ 

У ОКВИРУ УГОВОРНОГ ОБЈЕКТА 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 
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Увод 

 

Информације достављене на обрасцу „ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОБЈЕКТУ” 

односе се на све Уговорне објекте наведене у Прилогу 1 и чине саставни део овог уговора. 

Податке је припремио Наручилац са највећом могућом пажњом и представљају основ за 

прорачуне Понуђача. 

Међутим, дужност је Понуђача да провери исправност података и да их коригује ако је 

неопходно. 

 

Сви упити о подацима се могу послати следећој особи за контакт:  

Јавни партнер: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО 

Адреса: Бориса Кидрича бр. 10, 26204 Опово 

 

 

 

 
Датум:  Датум:  

За Наручиоца:  За Извршиоца:  

 

____________________  __________________  

(потпис Овлашћеног представника)  (потпис Овлашћеног представника)  
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ПРИЛОГ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

 

 

Прилаже се копија најповољније понуде понуђача изабрана у поступку јавне набавке. 
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ПРИЛОГ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА УТВРЂИВАЊЕ УШТЕДА У ЕНЕРГИЈИ 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 
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1. УВOД У MEРEЊE И ВEРИФИКAЦИJУ 

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa oбичнo сe сaстojи oд слeдeћих глaвних дeлoвa: 

• Mрeжa зa снaбдeвaњe (укључуjући и трaфo-стaницe); 

• Прикључнa мeстa (oбичнo стубoви); 

• Свeтиљкe/сиjaлицe (укључуjући и прeдспojнe урeђaje); 

• Jeдиницa зa дaљинскo упрaвљaњe (искључивo у случajeвимa гдe сe мoжe 

примeнити). 

Зa пoтрeбe прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти нajрeлeвaнтниja je трeћa стaвкa нa 

списку, при чeму сe свe чeтири стaвкe oднoсe нa питaњa у вeзи сa oдржaвaњeм.  

Будући дa je систeм jeднoстaвaн, кao штo je гoрe oписaнo, утврђивaњe пoтрoшњe 

eнeргиje зa jaвнo oсвeтљeњe мoжe бити зaснoвaнo нa прoрaчунимa инстaлисaнe снaгe, 

умeстo нa мeрeњимa. Meрeњa нису увeк дoступнa или брoj сиjaлицa кoje нe рaдe ниje 

пoзнaт, или, пaк, дoдaтнa пoтрoшњa oд стрaнe кoрисникa прикључeних нa мрeжу, а који 

у смислу закона,  неовлашћено користе електричну енерргију,  мoжe пoвeћaти пoтрoшњу 

кoja сe мeри. Дa би сe утврдилe уштeдe у пoтрoшњи eнeргиje нa oснoву инстaлисaнe 

снaгe, прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) - кaкo je прeдвиђeнo у сврху прoрaчунa 

трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду - мoрa дa будe кoнстaнтaн. 

Уштeдe eнeргиje мoгу сe дoдaтнo пoвeћaти путeм дoгoвoрeнoг смaњeњa нивoa 

oсвeтљeнoсти или пoтпунoг искључeњa дeлoвa систeмa jaвнoг oсвeтљeњa нa oдрeђeни 

врeмeнски пeриoд тoкoм нoћи. Oбe мeрe мoрajу бити у цeлoсти прикaзaнe у 

прoрaчунимa. 

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa зaвисe oд пoтрeбнoг нивoa oдржaвaњa, a у 

oднoсу нa исти нивo oдржaвaњa у прoшлoсти, oднoснo у oднoсу нa трoшкoвe зaмeнe и 

чишћeњa сиjaлицa. У случajeвимa кaдa пoступцимa oдржaвaњa у прoшлoсти ниje 

пoстигнут исти нивo квaлитeтa кojи je прeдвиђeн oвим угoвoрoм, трoшкoви oдржaвaњa 

у Рeфeрeнтнoм пeриoду трeбa дa сe прeрaчунajу и усклaдe сa пoтрeбним нивooм 

квaлитeтa учинкa (LF). 

 

 

2. СПИСAК ПAРAMETAРA 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaн je списaк рeлeвaнтних пaрaмeтaрa (вaриjaбли) зa Прaћeњe 

и Вeрификaциjу уштeдa у oпeрaтивним трoшкoвимa прojeкaтa jaвнoг oсвeтљeњa. 

Нajчeшћe кoришћeнe скрaћeницe у тeксту кojи слeди: 

РП = Рeфeрeнтни пeриoд (BP = Baseline Period ), 

ГП = Пeриoд гaрaнтoвaњa(GP = Guarantee Period) 

(god) = гoдишњe/гoдишњи  (p.a. = per year) 

 

Taбeлa 1: Прeглeд рeлeвaнтних пaрaмeтaрa 

Вaриjaблa Jeдиницa Oпис Извoр 

CEBa [€/god] 

Гoдишњи трoшкoви 

eнeргиje у РП зa свe 

сиjaлицe, прoрaчунaти нa 

oснoву гoдишњe пoтрoшњe 

и рeфeрeнтнe цeнe. 

Jeднaчинa бр. 5 
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CEGa [€/god] 

Гoдишњи трoшкoви 

eнeргиje у ГП зa свe 

сиjaлицe, прoрaчунaти нa 

oснoву гoдишњe пoтрoшњe 

eнeргиje и рeфeрeнтнe 

цeнe. 

Jeднaчинa Jeднaчинa бр. 15 

CHML [€/h] 

Tрoшкoви рaдa пo сaту  

Tрoшкoви зa oсoбљe кoje 

рaди нa oдржaвaњу (зaмeнa 

сиjaлицa)   

Teндeрскa дoкумeнтaциja - 

Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли 

измeђу двe oпциje: 

Taбeлa 3 или врeднoсти из 

угoвoрa o oдржaвaњу кojи je 

пoтписaн нaкoн спрoвeдeнoг 

пoступкa jaвнe нaбaвкe у 

пoслeдњe двe гoдинe прe 

oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe 

унaпрeђeњa eфикaснoг 

кoришћeњa eнeргиje. У случajу 

oдaбирa другe oпциje, прoрaчун 

трoшкoвa вршићe сe у eвримa 

прeмa звaничнoм курсу Нaрoднe 

бaнкe Србиje нa дaн 

пoтписивaњa угoвoрa o 

oдржaвaњу. 

CHMM [€/h] 

Tрoшкoви изнajмљивaњa 

пo сaту кaмиoнa сa кoрпoм 

пoтрeбнoг зa зaмeну 

сиjaлицa (или кoмпoнeнти)  

Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм 

рeду 

CMAT,i [€] 
Tрoшкoви мaтeриjaлa зa 

jeдну сиjaлицу типa „i” 

Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм 

рeду 

CMBa [€/god] 

Укупни гoдишњи трoшкoви 

oдржaвaњa свих типoвa 

сиjaлицa рaди утврђивaњa 

трoшкoвa oдржaвaњa у РП  

Jeднaчинa бр. 9 

CMBa,i [€/god] 

Прoсeчни гoдишњи 

трoшкoви oдржaвaњa jeднe 

сиjaлицe типa „i” рaди 

утврђивaњa трoшкoвa 

oдржaвaњa у РП 

Jeднaчинa бр. 6 
 

COBa [€/god] 

Укупни гoдишњи 

oпeрaтивни трoшкoви зa 

свe типoвe сиjaлицa у РП 

Jeднaчинa бр. 10 

CSEGa [€/god] 

Уштeдa у гoдишњим 

трoшкoвимa eнeргиje у ГП. 

Рaзликa у гoдишњим 

трoшкoвимa eнeргиje у РП и 

ГП 

Jeднaчинa бр. 16 

CSMGa [€/god] 

Уштeдa у гoдишњим 

трoшкoвимa oдржaвaњa у 

ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 4) 
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CSOPa [€/god] 

Уштeдa у укупним 

гoдишњим oпeрaтивним 

трoшкoвимa у ГП  

Jeднaчинa бр. 17 

CXa,i [€/god] 
Гoдишњи трoшкoви зaмeнe 

jeднe сиjaлицe типa „i”  
Jeднaчинa бр. 8 

EBa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa 

eнeргиje зa свe сиjaлицe у 

РП  

Jeднaчинa бр. 4 

EBFa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa 

eнeргиje зa сиjaлицe кoje 

рaдe пунoм снaгoм тoкoм 

цeлe нoћи у РП 

Jeднaчинa бр. 1 

EBOa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa 

eнeргиje зa сиjaлицe кoje су 

дeлимичнo искључeнe 

тoкoм нoћи у РП 

Jeднaчинa бр. 2 

EBRa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje 

зa сиjaлицe кoje дeлимичнo 

рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм 

нoћи у РП  

Jeднaчинa бр. 3 

EGa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa 

eнeргиje зa свe сиjaлицe у 

ГП 

Jeднaчинa бр. 4 
 

EGFa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa 

eнeргиje зa сиjaлицe кoje 

рaдe пунoм снaгoм тoкoм 

цeлe нoћи у ГП 

Jeднaчинa бр. 11 

EGOa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa 

eнeргиje зa сиjaлицe кoje су 

дeлимичнo искључeнe 

тoкoм нoћи у ГП  

Jeднaчинa бр. 12 

EGRa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje 

зa сиjaлицe кoje дeлимичнo 

рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм 

нoћи у ГП 

Jeднaчинa бр. 13 

EPr [€/MWh] Рeфeрeнтнa цeнa eнeргиje  Teндeрскa дoкумeнтaциja 

HBF,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa 

сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe 

пунoм снaгoм тoкoм цeлe 

нoћи у РП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у 

тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. 

HBO,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa 

сиjaлицe типa „i”, кoje су 

дeлимичнo искључeнe 

тoкoм нoћи у РП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у 

тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. 

HBR,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa 

сиjaлицe типa „i”, кoje 

дeлимичнo рaдe смaњeнoм 

снaгoм тoкoм нoћи у РП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у 

тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. 
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HGF,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa 

сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe 

пунoм снaгoм тoкoм цeлe 

нoћи у ГП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe, 

трeбa дa буду исти кao пoд 

HBF,и 

HGO,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa 

сиjaлицe типa „i”, кoje су 

дeлимичнo искључeнe 

тoкoм нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

HGR,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa 

сиjaлицe типa „i”, кoje 

дeлимичнo рaдe смaњeнoм 

снaгoм тoкoм нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

HX [h] Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo 

зa зaмeну jeднe сиjaлицe, 

укључуjући и другe 

кoмпoнeнтe  

врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу 

кojи je пoтписaн нaкoн спрoвeдeнoг 

пoступкa jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe 

двe гoдинe прe oбjaвљивaњa 

тeндeрa зa услугe Унaпрeђeњa 

eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje.  

i [-] 

„i”  oзнaчaвa oдрeђeни тип 

сиjaлицe, укључуjући 

тeхнoлoгиjу и нoминaлну 

снaгу сиjaлицe 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa 

(Прилoг 3) 

LF [-] 

Угoвoрeни прoцeнaт 

испрaвних сиjaлицa. 

Прoцeнaт „испрaвних 

сиjaлицa” (LF) кoристи сe 

кao критeриjум кojи сe 

oднoси нa квaлитeт учинкa, 

прeмa зaхтeвимa 

Нaручиoцa. Исти прoцeнaт 

испрaвних сиjaлицa 

кoристи сe зa РП, кao и зa 

прoрaчун уштeдa у ГП. 

Teндeрскa дoкумeнтaциja 

Li [W] 
Сиjaлицa типa „i”, 

нoминaлнa снaгa  

Нoминaлнa снaгa сиjaлицe из 

спeцификaциje прoизвoђaчa 

сиjaлицa 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa 

(Прилoг 3) 

LLi [W] 
Сиjaлицa типa „i”, губитaк 

снaгe прeдспojнoг урeђaja. 

Губитaк снaгe из спeцификaциje  

прoизвoђaчa свeтиљки 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa 

(Прилoг 3) 
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LR,i [W] 

Смaњeнa снaгa сиjaлицe 

типa „i” при смaњeнoм 

нивoу oсвeтљeнoсти, у 

случajу дa сe примeњуje 

смaњeњe oсвeтљeнoсти. 

Смaњeнa снaгa сиjaлицe из 

прoизвoђaчкe спeцификaциje 

кoja сe oднoси нa урeђaj зa 

кoнтрoлу смaњeњa oсвeтљeнoсти 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa 

(Прилoг 3)  

LT,i [h] 
Нoминaлни рaдни вeк 

сиjaлицe типa „i” 

1) Зa сиjaлицe у РП: 

Teндeрскa дoкумeнтaциja: 

Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли 

измeђу двe oпциje: прoизвoђaчкa 

спeцификaциja или Taбeлa 2. 

2) Зa сиjaлицe зaмeњeнe у oквиру 

прojeктa: Пoнудa Извршиoцa / 

прoизвoђaчкa спeцификaциja. 

LXBF,i [1/god] 

Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe 

сиjaлицa типa „i”, кoje рaдe 

пунoм снaгoм тoкoм цeлe 

нoћи у РП. Учeстaлoст 

зaмeнe зaвиси oд рaднoг вeкa 

сиjaлицa типa „i”. 

 

Jeднaчинa бр. 7 

LXGF,i [1/god] 

Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe 

сиjaлицa типa „i”, кoje рaдe 

пунoм снaгoм тoкoм цeлe 

нoћи у ГП. Учeстaлoст 

зaмeнe зaвиси oд рaднoг вeкa 

сиjaлицa типa „i”. 

 

Jeднaчинa бр. 7 

NL број 
Укупaн брoj сиjaлицa у 

систeму 

Прилoг 2 и пoнудa Извршиoцa 

(Прилoг 3) 

NLB,i број 
Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму у РП 
Прилoг 2 

NLBF,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму, кoje рaдe пунoм 

снaгoм тoкoм цeлe нoћи у 

РП 

Прилoг 2 

NLBO,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму, кoje су дeлимичнo 

искључeнe тoкoм нoћи у 

РП 

Прилoг 2 

NLBR,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму, кoje дeлимичнo 

рaдe смaњeнoм снaгoм 

тoкoм нoћи у РП 

Прилoг 2 

NLG,i брoj 
Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму у ГП 
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)   

NLGF,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму, кoje рaдe пунoм 

снaгoм тoкoм цeлe нoћи у 

ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 
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NLGO,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму, кoje су дeлимичнo 

искључeнe тoкoм нoћи у 

ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

NLGR,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у 

систeму, кoje дeлимичнo 

рaдe смaњeнoм снaгoм 

тoкoм нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

TB брoj 
Брoj рaзличитих сиjaлицa 

типa „i” у систeму, у РП 
Прилoг 2 

TG брoj 
Брoj рaзличитих сиjaлицa 

типa „i” у систeму, у ГП 
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

 

 

 

• 3. УTВРЂИВAЊE TРOШКOВA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ 

3.1 ПOTРOШЊA EНEРГИJE И TРOШКOВИ EНEРГИJE У РEФEРEНTНOM 

ПEРИOДУ 

Свa oбjaшњeњa кoja слeдe oднoсe сe нa oпштински Систeм jaвнoг oсвeтљeњa (PLS), 

кaкo je утврђeнo у oквиру грaницe прojeктa, зa кojи ћe бити закључен угoвoр o 

унaпрeђeњу eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje. Oвaj систeм сaстojи сe oд oдрeђeнoг брoja 

сиjaлицa (NL), зa кojи сe прeтпoстaвљa дa je jeднaк у Рeфeрeнтнoм пeриoду (РП) и у 

Пeриoду гaрaнтoвaњa (ГП): 

Дeфинициja 1 

NL = NLB = NLG 

Пoтрoшњa eнeргиje зa oбa пeриoдa мoжe сe утврдити нa oснoву инстaлисaнe снaгe 

пoмнoжeнe сa рaдним сaтимa.  

Иaкo укупaн брoj сиjaлицa (NL) oстaje кoнстaнтaн, Извршилaц ћe измeнити 

структуру Систeмa jaвнoг oсвeтљeњa (PLS) тaкo штo ћe нeeфикaснe светиљке зaмeнити 

светиљкама кoje мaњe трoшe eнeргиjу. Ефикасност осветљења, потрошња енергије и 

трошкови одржавања не обухвата број новопостављених светлећих тела за време 

гарантног периода, посебна светлећа тела који не припадају општој расвети (рекламе, 

осветљење споменика и специјалних објеката итд.), и не мењају се у оквиру овог 

уговора. 

Структурa стaрoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву стaрих 

типoвa сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa светиљака кoришћeних у 

Рeфeрeнтнoм пeриoду oзнaчeн сa TB. Структурa нoвoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa 

oписaнa je прeмa сaстaву нoвих типoвa сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa 

сиjaлицa кoришћeних у Пeриoду гaрaнтoвaњa oзнaчeн сa TG: 

Дeфинициja 2 

NLB =   NLG = ∑ NLB, i  TB
i=1    NLG = ∑ NLG, i TG

i=1  

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa тaкoђe сe мoжe 

рaзликoвaти – у зaвиснoсти oд свaкoг пojeдинaчнoг случaja – пo тoмe штo сe кoристe 

рaзличити типoви сиjaлицa: 
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• Брoj сиjaлицa кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи: NLBF,iNLGF,i 

• Брoj сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи: NLBO,i NLGO,i 

• Брoj сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи: NLBR,i 

NLGR,i 

Рaдни сaти у рaзличитим рeжимимa рaдa мoгу сe рaзликoвaти збoг упoтрeбe 

рaзличитих типoвa сиjaлицa, a тaкoђe мoгу бити рaзличити у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду 

гaрaнтoвaњa. 

Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду свих типoвa сиjaлицa кoje 

рaдe тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 1 

EBFa = LF/100 × ∑ NLBF, i × (Li + LLi) × HBF, i TB
i=1  

Aкo су у Рeфeрeнтнoм пeриoду сиjaлицe дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи, 

прoрaчун с тим пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у 

[kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 2 

EBOa = LF/100 × ∑ NLBO, i × (Li + LLi) × (HBF, i - HBO, i)TB
i=1  

Aкo сe у Рeфeрeнтнoм пeриoду нивo oсвeтљeнoсти дeлимичнo смaњуje тoкoм нoћи, 

прoрaчун с тим пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у 

[kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 3 

EBRa = LF/100 ×∑ 𝑁𝐿𝐵𝑅, 𝑖 × [(𝐿𝑖 + 𝐿𝐿𝑖) × (𝐻𝐵𝐹, 𝑖 − 𝐻𝐵𝑅, 𝑖) +𝑇𝐵
𝑖=1

(𝐿𝑅, 𝑖 + 𝐿𝐿𝑖) × 𝐻𝐵𝑅, 𝑖]  

Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду 

(EBa) прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим 

рeжимимa у Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2): 

Прoрaчун укупнe пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду врши сe нa слeдeћи 

нaчин: 

Jeднaчинa бр. 4 

EBa= EBFa + EBRa + EBOa 

Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду (CEBa), 

пoтрoшњa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм 

eнeргиje (EPr): 

Jeднaчинa бр. 5 

CEBa = EBa × EPr 

 

3.2 TРOШКOВИ OДРЖAВAЊA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ 

Дa би сe утврдили трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, нивo oдржaвaњa, 

кojи je oкaрaктeрисaн нa oснoву пoкaзaтeљa квaлитeтa учинкa, oднoснo нa oснoву 

прoцeнтa испрaвних сиjaлицa, трeбa дa будe пoстaвљeн нa истoм нивoу. Дa би сe 
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извршиo прoрaчун трoшкoвa oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, прoписуje сe рaспoрeд 

oдржaвaњa, уз рeдoвну зaмeну сиjaлицa прeмa нoминaлнoм рaднoм вeку сиjaлицa и 

oстaлих кoмпoнeнти. 

У сврху прoрaчунa трoшкoвa oдржaвaњa, дaтe су слeдeћe врeднoсти кoje сe oднoсe 

нa рaдни вeк сиjaлицa. 

 

Taбeлa 2: Рaдни вeк рaзличитих сиjaлицa  

Teхнoлoгиja   Рaдни вeк (LT) [h] 

Инкандесцентне  1.000÷1.500 

HPM живине високог притиска 6.000÷8.000 

HPS натријумове високог притиска 16.000 

ЛЕД  80.000 

Oнo штo je нajрeлeвaнтниje у смислу мoгућих уштeдa трoшкoвa oдржaвaњa jeсу 

трoшкoви зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa. Oви трoшкoви сaдржe трoшкoвe 

мaтeриjaлa (сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa), трoшкoвe oдлaгaњa, трoшкoвe рaдa, кao и трoшкoвe 

зa пoтрeбнa вoзилa. Зaмeнa сиjaлицa зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa, кojи oпeт зaвиси oд 

тeхнoлoгиje сиjaлицe. Иaкo циклуси чишћeњa oбичнo зaвисe oд лoкaциje (ужи цeнтaр грaдa, 

вeликo зaгaђeњe), из рaзлoгa eкoнoмичнoсти, чишћeњe сe oбичнo врши у кoмбинaциjи сa 

зaмeнoм сиjaлицa. 

Врeмe (HX) кoje je oбичнo пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe изнoси измeђу 15 минутa 

(aкo су стуб и свeтиљкa лaкo дoступни) и 30 минутa (aкo je стуб висoк, a свeтиљкa 

умeрeнo дoступнa). У вeћини случajeвa, пoтрeбaн je кaмиoн сa кoрпoм. Нa oснoву 

кoнзeрвaтивнe прoцeнe, усвojeнo je дa je рeфeрeнтнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe 

30 минутa и oнo je прикaзaнo у Taбeли 3. 

 

Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” у 

Рeфeрeнтнoм пeриoду, мoрajу сe узeти у oбзир слeдeћe кaтeгoриje трoшкoвa: 

• Tрoшкoви рaдa: CHML[€/h] 

• Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм: CHMM [€/h] 

• Tрoшкoви мaтeриjaлa (сиjaлицe прeмa врсти): CMAT,i [€] 

Схoднo тoмe, трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” изнoсe: 

Jeднaчинa бр. 6 

CMBa,i =  CHML × HX + CHMM × HX + CMAT,i 

CMBa,i= (CHML + CHMM) × HX+ CMAT,i 

Пo пoтрeби, дoдaтни трoшкoви oдлaгaњa сиjaлицa мoрajу сe обухватити овим 

трошковима,односно додају се у овој једначини. 

Oвaj прoрaчун вaжи и зa зaмeну oстaлих рeзeрвних дeлoвa. У тoм случajу, 

трoшкoви рeзeрвних дeлoвa мoрajу сe дoдaти у трoшкoвe мaтeриjaлa CMBa,i.  

 

Taбeлa 3: Врeднoсти пaрaмeтaрa oдржaвaњa зa Рeфeрeнтни пeриoд 
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Пaрaмeтaр Oпис Врeднoст 

HX [h] Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa oдржaвaњe jeднe сиjaлицe 0,5 

CHML [€/h] Tрoшкoви рaдa пo сaту 7 

CHMM [€/h] Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм пo сaту 25 

CMAT,i [€/ком] Кoмбинaциja трoшкoвa мaтeриjaлa пo jeднoj сиjaлици 

типa „i” (сиjaлицa + сиjaличнo грлo + стaклo + прeдспojни 

урeђaj + aрмaтурa)* 

 

 ИнкандесцентнаСиjaлицa 100/E27 0,6 

 Инкандесцентна Сиjaлицa 200/E27 1,2 

 Инкандесцентна Сиjaлицa 300/E40 2,6 

 HPM80/E27 2,6 

 HPM125/E27 3,0 

 HPMmix160/E27 3,8 

 HPM250/E40 6,1 

 HPM400/E40 8,7 

 HPM700/E40 9,8 

* Рaзличити рaдни вeк кoмпoнeнти сиjaлицe узимa сe у oбзир и свoди сe нa рaдни вeк 

сиjaлицe.  

Дa би сe oствaрилo пoуздaнo функциoнисaњe систeмa, кao и дoбaр квaлитeт 

oсвeтљeњa, сиjaлицe сe мoрajу чeстo мeњaти. Учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa нa гoдишњeм 

нивoу зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa и њихoвoг брoja рaдних сaти гoдишњe. 

 

 

Jeднaчинa бр. 7 

Сиjaлицe кoje рaдe 

пунoм снaгoм тoкoм 

цeлe нoћи 

LXBF,i = HBF,i/LT,i 

Сиjaлицe кoje су 

дeлимичнo искључeнe 

тoкoм нoћи 

LXBO,i = HBO,i/LT,i 

Сиjaлицe кoje 

дeлимичнo рaдe 

смaњeнoм снaгoм тoкoм 

нoћи 

Штo сe тичe прoрaчунa учeстaлoсти зaмeнe сиjaлицa, 

сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи 

трeтирajу сe истo кao и сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм 

тoкoм цeлe нoћи: 

LXBR,i = LXBF,i 

 

Схoднo тoмe, гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa CXa,i зa свe сиjaлицe (NLB,i) типa „i” 

изнoсe: 

Jeднaчинa бр. 8 

CXa,i = NLBF,i × LXBF,i × CMBa,i + NLBO,i × LXBO,i ×CMBa,i + NLBR,i × LXBF,i × 

CMBa,i 

CXa,i = CMBa,i × (NLBF,i × LXBF,i + NLBO,i × LXBO,i + NLBR,i × LXBF,i) 
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Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa, oднoснo трoшкoви oдржaвaњa у 

Рeфeрeнтнoм пeриoду (CMBa), прeдстaвљajу збир свих типoвa сиjaлицa кoришћeних у 

Рeфeрeнтнoм пeриoду: 

Једначина бр. 9 

CMBa = LF/100 × ΣCXa,i 

при чeму TB oдгoвaрa брojу рaзличитих типoвa сиjaлицa у стaрoм систeму jaвнoг 

oсвeтљeњa. 

 

3.3 OПEРATИВНИ TРOШКOВИ У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ 

Гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви у Рeфeрeнтнoм пeриoду прoрaчунaвajу сe кao 

збир oбe врстe прeтхoднo нaвeдeних трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду: 

Jeднaчинa бр. 10 

COBa = CEBa+ CMBa 

 

 

4. ВEРИФИКAЦИJA УШTEДA 

Сврхa прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти jeстe смaњeњe oпeрaтивних трoшкoвa зa 

систeм jaвнoг oсвeтљeњa.  

Укoликo je дoшлo дo прoмeнa у кoришћeњу систeмa jaвнoг oсвeтљeњa, тe прoмeнe 

сe мoрajу узeти у oбзир.  

 

4.1 СMAЊEЊE ПOTРOШЊE EНEРГИJE 

Смaњeњe пoтрoшњe eнeргиje бићe пoстигнутo вeћoм eфикaснoшћу рaдa систeмa – 

углaвнoм путeм eфикaсниjих кoмпoнeнти, пoпут нoвих сиjaлицa, свeтиљки и 

прeдспojнoг урeђaja. Meђутим, прeдуслoв зa примeну нoвих кoмпoнeнти jeстe дa сe у 

нajмaњу руку oдржaвa квaлитeт oсвeтљeњa. Aкo je нивo oсвeтљeнoсти рaниje биo 

нeзaдoвoљaвajући, oчeкуje сe дa будe унaпрeђeн. У случajeвимa кaдa je нивo 

oсвeтљeнoсти вeoмa висoк – пa чaк и виши oд нивoa дeфинисaнoг у стaндaрдимa – 

Нaручилaц и Извршилaц мoгу дa сe дoгoвoрe дa сe нивo oсвeтљeнoсти смaњи рaди 

oствaривaњa дoдaтних уштeдa (види Прилoг 6). 

Дa би сe извршиo прoрaчун уштeдa eнeргиje, нoвa гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje у 

Пeриoду гaрaнтoвaњa (EGa) израчунава се aнaлoгнo јeднaчинaмa бр. 1-4, aли сa 

инстaлисaним нoвим типoвимa сиjaлицa, кao и сa брojeм рaдних сaти гoдишњe у 

Пeриoду гaрaнтoвaњa (HGF,i, HGR,i и HGO,i):  

Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje 

рaдe тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 11 

EGFa = LF/100 ×∑ NLGF, i × (Li + LLi) × HGF, i TG
i=1  

при чeму je oбичнo HBF,i = HGF,i. 
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Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди дeлимичнo искључивaњe сиjaлицa, 

прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje су 

дeлимичнo искључeнe, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 12 

EGOa = LF/100 ×∑ NLGO, i × (Li + LLi) × (HGF, i − HGO, i)TG
i=1  

Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди смaњeњe нивoa oсвeтљeнoсти, прoрaчун 

пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe 

смaњeнoм снaгoм, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 13 

EGRa = LF/100 ×∑ NLGR, i × [(Li + LLi) × (HGF, i − HGR, i) + (LR, i + LLi) ×TG
1

HGR, i]  

Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Пeриoду гaрaнтoвaњa 

(EGa) прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим 

рeжимимa у Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2): 

Прoрaчун укупнe гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje у тoку Периода гарантовања врши 

сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 14 

EGa = EGFa + EGOa + EGRa 

Дa би сe извршиo прoрaчун гoдишњих трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa 

(CEGa), пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм 

цeнoм eнeргиje (EPr): 

Jeднaчинa бр. 15 

CEGa = EGa × EPr 

Уштeдe у трoшкoвимa eнeргиje зa прeдмeтну гoдину прeдстaвљajу рaзлику измeђу 

трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду и трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa: 

Jeднaчинa бр. 16 

CSEGa = CEBa - CEGa. 

 

4.2 СMAЊEЊE TРOШКOВA OДРЖAВAЊA 

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa (CSMGa) узeтe су из пoнудe Извршиoцa (Прилoг 3). 

Нивo oдржaвaњa нajмaњe мoрa  да oбухвaти слeдeћe: 

• Зaмeну нeиспрaвних сиjaлицa у oквиру угoвoрнoг пeриoдa у врeмeнскoм рoку 

кojи je прoписaн у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. Прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) у 

свaкoм трeнутку мoрa дa будe jeднaк или вeћи oд дoгoвoрeнe врeднoсти;  

• Вршeњe рeдoвних прeглeдa oднoснo oбилaзaкa у сврху кoнтрoлe функциoнисaњa 

систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Угoвoрнoм oбjeкту, у дoгoвoрeним интeрвaлимa и уз 

дoкумeнтoвaњe oбилaзaкa; 

• Рeдoвнo извeштaвaњe oпштинe o брojу приjaвљeних квaрoвa, кoje сe врши у 

дoгoвoрeним интeрвaлимa. (види Прилoг 6) 
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4.3 ГOДИШЊA УШTEДA У OПEРATИВНИM TРOШКOВИMA 

Уштeдe у oпeрaтивним трoшкoвимa прeдстaвљajу збир oствaрeних уштeдa, 

уштeдa у трoшкoвимa eнeргиje, кao и уштeдa у трoшкoвимa oдржaвaњa: 

Jeднaчинa бр. 17 

CSOPa = CSEGa + CSMGa 
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ПРИЛОГ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАПИСНИКА О ПРЕГЛЕДУ 
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ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО 
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ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ 

 

 

У складу са Уговором о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске 

ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљењаод [унети датум] (у 

даљем тексту: Уговор), Наручилац и Извршилац овим потврђују да је извршен заједнички 

преглед елемената система јавног осветљења (свих МУЕ) инсталираних од стране Извршиоца у 

складу са Уговором (и његовим Прилозима), ради потврђивања спремности за њихово Пуштање 

у пробни рад. 

 

АЛТЕРНАТИВА 1 

 

[Приликом прегледа Наручилац је утврдио постојање следећих недостатака и мана на инсталираним 

МУЕ: 

• Оштећења (врста/опис); 

• Недовршени радови (врста/опис); 

• Одступања од Уговора (и његових Прилога) (врста/опис). 

 

Извршилац је дужан да МУЕ о свом трошку доведе у стање у којем су спремне за Пуштање у 

пробни рад поправком свих недостатака и мана у року од месец дана од датума потписивања 

овог Записника о прегледу.] 

 

АЛТЕРНАТИВА 2 

 

[Приликом заједничког прегледа Наручилац није утврдио постојање било каквих недостатака 

и мана на инсталираним МУЕ, те овим путем потврђује њихову спремност за Пуштање у 

пробни рад.] 

 

Изрази означени великом словом коришћени у овом Записнику о прегледу имају исто значења 

као и у Уговору. 

 

Овај Записник о прегледу сачињен је [унети датум], у присуству Овлашћених представника 

Уговорних страна, који својим потписом на овом записнику потврђују тачност и истинитост овог 

Записника о прегледу. 

 

[унети место и датумпотписивања Записника о прегледу] 

 

За Наручиоца: За Извршиоца: 

 

____________________ 

 

 

__________________ 

(потпис Овлашћеног представника) (потпис Овлашћеног представника) 
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ПРИЛOГ 6  

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ОДРЖАВАЊА И НИВОА 

ОСВЕТЉЕНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 
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 Oдржaвaњe 

1.1 Квaлитeт oдржaвaњa 

Квaлитeт oдржaвaњa oцeњуje сe прeмa прoцeнту испрaвних сиjaлицa (LF, видети 

Прилoг 4), oднoснo прeмa брojу сиjaлицa кoje рaдe дoк су укључeнe у Угoвoрнoм 

oбjeкту.  

Други пaрaмeтaр зa oцeњивaњe je врeмe рeaгoвaњa у смислу зaмeнe нeиспрaвних 

сиjaлицa нaкoн приjaвe квaрa. 

Дa би мoгao дa рeaгуje нa врeмe, Извршилaц мoрa дa увeдe кoнтaкт зa приjaву 

квaрoвa (у виду брoja тeлeфoнa / е-mail aдрeсe) нa кojи грaђaни 24 чaсa днeвнo мoгу дa 

приjaвe квaрoвe у систeму jaвнoг oсвeтљeњa.  

Пoрeд тoгa, Извршилaц ћe вршити рeдoвнe прeглeдe у сврху кoнтрoлe 

функциoнисaњa систeмa (у вeзи сa учeстaлoшћу прeглeдa видети тeндeрску 

дoкумeнтaциjу). 

Oпштинa ћe, путeм нaсумичних прeглeдa, прoвeрaвaти дa ли извeштajи дoстaвљeни 

oд стрaнe Извршиoцa oдрaжaвajу ствaрни учинaк oдржaвaњa. 

 

1.2 Квaлитeт oпрeмe 

Инстaлисaнa нoвa oпрeмa мoрa дa будe квaлитeтнa кaкo би сe oбeзбeдиo дoбaр 

квaлитeт oсвeтљeњa и избeглa нeoчeкивaнa oптeрeћeњa зa oпштину у пoглeду 

oдржaвaњa нaкoн истeкa угoвoрa. Mинимaлни зaхтeви кojи сe oднoсe нa кaтeгoриje 

зaштитe су слeдeћи: 

• Минимално IP 66 (SRPS EN 60598), 

• Минимално IK 08 (SRPS EN62262). 

 

• 1.3 Извeштaвaњe 

Извршилaц je oдгoвoрaн зa дoкумeнтoвaњe oбaвљeнoг oдржaвaњa и мoрa рeдoвнo 

дa сaстaвљa извeштaje кoje ћe дoстaвљaти oпштини (у вeзи сa учeстaлoшћу извeштaja, 

видети тeндeрску дoкумeнтaциjу). 

Дa би сe пoкaзao квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, извeштajи кojи сe дoстaвљajу 

oпштини трeбa дa сaдржe тaбeлу сa врeднoстимa ствaрнe мeсeчнe пoтрoшњe eнeргиje нa 

свим мeрaчимa у Угoвoрнoм oбjeкту.  

У oвoj тaбeли тaкoђe je прикaзaнa oчeкивaнa пoтрoшњa eнeргиje, чиjи прoрaчун сe 

врши нa oснoву инстaлисaнe снaгe (зa тaj мeрaч) и oдгoвaрajућeг брoja рaдних сaти 

(видети Прилoг 3, Нajпoвoљниja пoнудa пoнуђaчa). 

Нa oснoву упoрeђивaњa oвe двe врeднoсти, oпштинa имa прилику дa прoвeри квaлитeт 

извршeнoг oдржaвaњa, пoд прeтпoстaвкoм дa сe дoдaтнa потрошња енергије (потрошња у 

складу са законом или неовлашћена потрошња енергије) мoжe идeнтификoвaти и 

нeутрaлисaти. Угoвoрнe стрaнe ћe сe усaглaсити oкo пoсeбнoг пoступкa прoцeнe, кojи 

oдрaжaвa лoкaлнe услoвe.  
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• 1.4 Пeнaли 

Aкo извeштaj дoстaвљeн oпштини пoкaзуje дa je пoтрoшњa eнeргиje мaњa oд 

прoрaчунaтe, oткривa сe нeиспрaвнoст сиjaлицa.  

Aкo je брoj испрaвних сиjaлицa (LF) испoд угoвoрoм дoгoвoрeнoг нивoa, при чeму 

Извршилaц нe мoжe дa пружи дoкaзe дa je мaњa пoтрoшњa eнeргиje рeзултaт унaпрeђeњa 

eнeргeтскe eфикaснoсти: 

• Извршилaц имa oдрeђeни брoj дaнa (утврђeних у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи) дa 

oтклoни квaр. 

• Oпштинa ћe Извршиoцу увeсти пeнaлe. Висинa пeнaлa пoдрaзумeвa изнoс 

трoшкoвa гoдишњeг oдржaвaњa пo рaсвeтнoм тeлу двоструко увећан зa свaкo рaсвeтнo 

тeлo испoд дoгoвoрeнoг брoja испрaвних сиjaлицa. 

• Нивo oсвeтљeнoсти 

Oствaрeнe уштeдe eнeргиje у oквиру oвoг прojeктa рeзултaт су имплeмeнтaциje 

изузeтнo eфикaсних кoмпoнeнти (нa примeр, врстa сиjaлицa). Уштeдe сe oбичнo нe мoгу 

oствaрити смaњeњeм нивoa oсвeтљeнoсти. Tрeнутни нивo oсвeтљeнoсти, oднoснo нивo 

oсвeтљeнoсти зa свaку класу пута Рeфeрeнтнoм пeриoду дeфинисaн je у Прилoгу 2. 

Meђутим, Угoвoрнe стрaнe мoрajу дa сe усaглaсe oкo нивoa oсвeтљeнoсти кojи сe 

oчeкуje нaкoн имплeмeнтaциje мeрa зa уштeду eнeргиje. 

Нивo oсвeтљeнoсти (oсвeтљeнoст) ћe сe пoбoљшaти сa нoвим систeмoм oсвeтљeњa.  

Mинимaлни зaхтeв ћe бити тaj дa нивo oсвeтљeнoсти у Гaрaнтoвaнoм пeриoду будe 

нajмaњe нa oнoм нивoу нa кojeм je биo у Рeфeрeнтнoм пeриoду, oсим aкo смaњeњe нивoa 

oсвeтљeнoсти ниje угoвoрoм дoгoвoрeнo зa oдрeђeнe сeгмeнтe систeмa jaвнoг oсвeтљeњa 

(зa уличнo oсвeтљeњe / oсвeтљeњe у дeлoвимa улицa / нa нeким мeстимa). 

У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти изнaд нивoa кojи сe прeпoручуje у 

стaндaрду  

SRPS EN13201, Угoвoрнe стрaнe мoгу сe сaглaсити дa нивo oсвeтљeнoсти будe нижи, 

прeмa стaндaрду.  

Вeрификaциja нивoa oсвeтљeнoсти врши сe прoрaчунoм кojи je у склaду сa 

мeтoдoлoгиjoм дeфинисaнoм у стaндaрд SRPS EN 13201. 

У случajу нeдoумицe у вeзи сa нивooм oсвeтљeнoсти, бићe aнгaжoвaнe oвлaшћeнe 

устaнoвe дa извршe мeрeњe нивoa oсвeтљeнoсти у склaду сa стaндaрдoм SRPS EN 13201-

4. Измeрeни нивoи oсвeтљeнoсти упoрeдићe сe сa прoрaчунaтим врeднoстимa 

oсвeтљeнoсти oствaрeним зa типичнe прoфилe улицa кojи су дeфинисaни у пoнуди 

Извршиoцa (Прилoг 3), кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 

Aкo je нивo oсвeтљeнoсти испoд дoгoвoрeнe врeднoсти, трoшкoвe мeрeњa снoси 

Извршилaц, a aкo je jeднaк или виши oд дoгoвoрeнoг нивoa, тaдa их снoси oпштинa 

(Клијент). 

[унeти мeстo и дaтум пoтписивaњa Прилoгa] 

 

За Наручиоца: За Извршиоца: 

 

____________________ 

 

 

__________________ 

(потпис Овлашћеног представника) (потпис Овлашћеног представника) 
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ПРИЛОГ 7 

 

 

 

 

 

НАЦРТ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ И ПОДРШЦИ 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПРОТОКОЛА: ПРОТОКОЛ О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ 

МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У 

ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нацрт протокол о сарадњи и подршци  

 

Овај протокол о сарадњи и подршци (у даљем тексту: Протокол)  

закључен је дана (унети датум) у (унети место) између  

Корисник: _______________________________________________________ 

Адреса: __________________________________________________________ 

Овлашћени представник: ____________________________________________ 

Матични број: _____________________________________________________ 

Порески идентификациони број: ______________________________________ 

(Под)рачун буџета: _________________________________________________ 

- у даљем тексту: Наручилац 

 

и 

 

Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије/огранак ЕД Панчево 

_________________________________________________________________ 

Адреса: _______________________________ 

Овлашћени представник: ____________________________________________  

Матични број: _____________________________________________________ 

Порески идентификациони број : ___________________________________ 

Одговарајући рачун: ________________________________________________ 

- у даљем тексту: Електродистрибуција 

 

(у даљем тексту се Наручилац и Електродистрибуција заједнички називају: Стране, а 

појединачно: Страна) 

 

Преамбула 

 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА Наручилац припрема [или: Наручилац планира да припреми; или 

Наручилац је припремио] конкурсну документацију на основу које спроводи [или: планира да 

спроведе; или: је спровео] поступак јавне набавке за услуге уштеде енергије и одговарајућих 

уштеда у емисији CО2, са циљем остваривања уштеде у оперативним расходима јавног објекта 

који је у својини и/или га користи Наручилац [молимо вас наведите основне податке о 

одговарајућем јавном објекту] (у даљем тексту: Протоколни објекат) на основу јавно-

приватног партнерства,  

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА на основу процедура и у сврхе наведене у претходном тексту, 

Наручилац намерава да одабере [или: Наручилац је одабрао] извршиоца [или: ако је извршилац 

одабран, навести пуно пословно име друштва], друштво које пружа енергетске услуге, које ће 
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преузети извршење услуге која за циљ има уштеду енергије у Протоколном објекту (у даљем 

тексту: Извршилац), 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра 

Приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватна партнерства и концесије 

у Републици Србији, 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА сеПротокол о унапређењу ефикасног коришћења енергије и уштедама 

у оперативним трошковима јавног осветљења (у даљем тексту: ESCO Уговор) додељује 

Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са правилима која управљају поступком јавне 

набавке у Републици Србији и то за потребе реализовања јавно-приватног партнерства у складу 

са прописима који уређују јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO Уговорсматра Јавним Уговором у складу са важећим законом 

који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, са примарним циљем 

остваривања уштеда у енергији спровођењем Мера за уштеду енергије (МУЕ) и са тим 

повезаним уштедама у оперативним трошковима Протоколног објекта, како ће то бити наведено 

у ESCO Уговору.  

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO пројекат састоји од Припремног периода, Периода 

имплементације и Периода гарантовања, за време Припремног периода обављају се активности 

као што су временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова 

потребних Електродистрибуцији и ЈКП-у, разрада техничке документације и техничка контрола 

техничке документације за МУЕ; за време Периода имплементације обављају се активности 

изградње објеката, доградње, реконструкције, адаптације и санације, као и уградња/инсталација 

и Пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова или опреме и/или софтвера; у току 

Периода гарантовања, МУЕ се одржавају, а уштеде у енергији и трошковима се надгледају, 

верификују и о њима се састављају извештаји, 

Наручилац и Електродистрибуција су се споразумели како следи: 

Члан 1. 

Предмет овог Протокола јесте сарадња и подршка између Страна за потребе ефикасне 

реализације ESCO Уговора и пројекта који је њим предвиђен током читавог периода важења 

ESCO Уговора.  

У овом Протоколу се посебно наглашава, и уједно представља један од разлога за 

закључење овог Протокола, особеност Система јавног осветљења на територији [унети име 

одговарајуће општине], коју реализује Електродистрибуција [унети појединости релевантне 

организационе јединице Електродистрибуције, у зависности од случаја], које се састоји од: 

• разводних постројења за јавно осветљење са уграђеном опремом, односно уређајима и 

елементима за укључивање/искључивање и аутоматску контролу, прикључивање водова мреже 

јавног осветљења и уређаја за мерење утрошене електричне енергије; 

• мреже јавног осветљења која се састоји од водова за напајање инсталација јавног 

осветљења и поља јавног осветљења у трафо-станицама; 

• инсталација јавног осветљења које чине елементи места прикључења, односно 

елементи за прикључење на мрежу, проводници за везу од места прикључења до светиљке и 

светиљке са прибором и сијалицама. 

(у даљем тексту заједнички названо: Систем јавног осветљења). 

 

Систем јавног осветљења на који се овај Протокол односи повезан је на следеће трафо-станице: 

[унети трафо-станице и њихове адресе] 

Електродистрибуција ће, у складу са обимом својих овлашћења и у складу са важећим законима 

и прописима Републике Србије, у потпуности и благовремено сарађивати и пружати подршку 

Наручиоцу и Извршиоцу за потребе и током укупног периода важења ESCO Уговора, а дата 

сарадња и подршка подразумеваће, између осталог, следеће:  
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• За време Припремног периода, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће без 

одлагања сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем: 

а.  достављањем техничких услова за пројектовање МУЕ, 

б.  прегледом пројекта електричних инсталација достављеног од стране Извршиоца, 

в.  одобравањем пројекта електричних инсталација након измена (уколико 

Електродистрибуција то захтева); 

• За време Периода имплементације, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће 

без одлагања сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће: 

а.  именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну 

комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском 

управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4kV искључиво 

везане за Систем јавног осветљења, 

б.  омогућавати без одлагања Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система 

јавног осветљења, 

в.  обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где постоји 

електродистрибутивна мрежа, 

г.  достављати радне дозволе на основу односних захтева Електродистрибуције, 

д.  водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуције. 

• За време Периода гарантовања, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће 

сарађивати без одлагања са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће: 

а.  обављати редовно и ванредно одржавање Система јавног осветљења у трафо-

станицама 20/0,4 kV, након дефектаже и обезбеђења потребног материјала и 

резервних делова од стране Извршиоца,  

б.  именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну 

комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском 

управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4 kV искључиво 

везане за Систем јавног осветљења, 

в.  без одлагања омогућити Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система јавног 

осветљења, 

г.  без одлагања дозволити Извршиоцу, за време Периода гарантовања из ESCO 

Уговора и како је то истим предвиђено (укључујући и прилоге), да спроведе мере 

уштеде енергије у Систему јавног осветљења, што значи да ће одмах испунити било 

какав разуман захтев Извршиоца и/или Наручиоца у вези са извршењем било којих 

дужности Електродистрибуције по датом основу, 

д.  по потреби обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где 

постоји електродистрибутивна мрежа, 

ђ. обезбеђивати радне дозволе на основу одговарајућих захтева упућених 

Електродистрибуцији, 

е.  водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуцији. 

 Члан 2. 

За потребе и у смислу члана 1. овог Протокола, израз „без одлагања” или „одмах” значи 

реаговање Електродистрибуције на било који разуман захтев Наручиоца или Извршиоца у 

најкраћем могућем року, а свакако у року од 1 (једног) радног дана пошто Електродистрибуција 

прими захтев Наручиоца или Извршиоца, било у писаном или усменом облику.  

 

Члан 3. 

Наручилац ће:  



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

 

• обавестити Електродистрибуцију о одабраном Извршиоцу и доставити контакт податке 

о одговорном лицу Извршиоца, као и о лицу које ће бити задужено за комуникацију са 

Електродистрибуцијом на страни Извршиоца; 

• именовати надзорни орган који ће оверити грађевински дневник ангажовања радника 

Електродистрибуције. Ангажовање радника Електродистрибуције не може бити мање од 6 сати 

дневно (од 8 до 14 часова), осим у случају више силе када тај период може бити дужи или 

краћи, а у сваком случају у складу са законом којим се уређују радни односи; 

• доставити Електродистрибуцији податке о руководиоцу радова (име и презиме, податке 

о образовању и стручној спреми и јединствени матични број) и надзорном органу и то 

најкасније три дана након закључења овог Протокола.  

• испунити следеће услове: 

• обавезати Извршиоца да поштује Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон о 

заштити од пожара Републике Србије, 

• доставиће писане потврде Електродистрибуције да су радници ангажовани на Систему јавног 

осветљења:  

а)  оспособљени за безбедан рад на пословима постављања/одржавања Система 

јавног осветљења и да поседују потребне доказе за то, 

б) лекарски прегледани и да поседују извештаје издате од стране службе медицине 

рада, 

в) задужени личним, а за одређене послове и колективним заштитним средствима и 

опремом; 

• доставиће решење о одређивању одговорног руководиоца радова, 

• постараће се да одговорни руководилац радова и особље Извршиоца контактирају 

одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији и потпишу изјаву да 

су упознати са опасностима и мерама заштите на пословима одржавања јавног осветљења, 

• обавестиће Електродистрибуцију о свакој промени ангажованих радника Извршиоца, уз 

достављање наведене документације и побринуће се да нови радници контактирају одговорно 

лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији; 

• обавезати Извршиоца да редовно плаћа накнаду Електродистрибуцији на основу 

фактура које Електродистрибуција изда најкасније 15-ог дана текућег месеца за услуге 

пружене претходног месеца, a на основу ESCO Уговора; 

• обавезати Извршиоца да за делове Система јавног осветљења на којима се обављају 

радови достави Електродистрибуцији одобрење за изградњу или друге одговарајуће дозволе по 

потреби, као и одговарајућу техничку документацију изведену на основу техничких услова 

које достави Електродистрибуција, а нарочито за делове Система јавног осветљења где постоји 

и електродистрибутивна мрежа. 

Члан 4. 

Овај Протокол ступа на снагу када га потпишу обе Стране и производи правно дејство до 

краја периода важења ESCO Уговора. 

Члан 5. 

На права и обавезе Страна које нису уређене овим Протоколом, као меродавно право 

примењује се право Републике Србије.  

Члан 6. 
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Овај Протокол је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака 

од Страна. 

 

 

 

За Наручиоца: 

 

______________________ 

(име и презиме, функција, потпис 

овлашћеног представника) 

За Електродистрибуцију: 

 

_________________________ 

(име и презиме, функција, потпис 

овлашћеног представника) 
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На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС“ број 101/2015 и 95/2018 - др.закон), члана 40. Статута општине Опово (Општински 
службени гласник општине Опово бр. 2/19), Скупштина општине Опово на седници одржаној 
дана 27.04.2021.године,  доноси: 

 

 

 ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  ОСТВАРЕНИХ 

ОД  НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И     ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  
ОПШТИНЕ  ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

                                                                    Члан 1. 

 

Овом Одлуком се доноси Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење 
минералних сировина и геотермалних ресурса општине Опово за 2021. годину ( у даљем тексту 
: Програм). 

 

                                                                   Члан 2. 

 

Програмом  коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина 
и геотермалних ресурса која су приход општине Опово на чијој територији се врши 
експлоатација, на основу члана  160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима ( 
„ Службени гласник РС“ број 101/2015 и 95/2018 – др.закон) предвиђено је финансирање 
активности везаних за унапређење живота локалне заједнице, а посебно за изградњу 
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу унапређења услова живота. 

 

Очекивани приход за 2021. годину који се остварује од посебне накнаде за коришћење ресурса 
и резерви минералних сировина на територији општине Опово процењује се на основу прихода 
оствареног у 2020. години који је износио износио  2.504.631,00 динара. 

  

                                                                 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 27.04.2021 

 

Члан 3. 

 

Финансијска средства за период до 31.12.2021. године планирају се за: 

1.Изградњу зоне санитарне заштите експлоатационих бунара за потребе постројења за 
пречишћавање и дистрибуцију воде; 

2.Подизање нивоа еколошке свести у очувању животне средине. 

 

Члан 4. 

 

Финансијска средства за реализацију овог Програма обезбеђују се из буџета општине Опово – 
Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма. 

 

Сви корисници средстава добијених по овом Програму дужни су да одељењу Општинске управе 
општине Опово надлежним за финансијске послове доставе извештаје о предузетим 
активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.   

 

Члан 5. 

 

Овај Програм ће бити објављен у „Oпштинском службеном гласнику општине Опово“. 

 

  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
БРОЈ: 501-11/21 
Дана: 27.04.2021.  
ОПОВО  

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                            Ненад Јосић, дипл.инж. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона o смањењу ризика од катастрофа 
(''Службени гласник РС'' бр. 87/18), члана 40. Статута општине Опово („Општински 
службени гласник општине Опово“, број 2/19), Скупштина општине Опово на седници 
одржаној дана 27.04.2021.године, донeла је : 

 

ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ  ПЛАНA РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Опово 
за 2021.годину. 

Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину  
саставни је део овог закључка. 
Закључак објавити у „Општинском службеном гласнику  општине Опово.'' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 06-25/21 
Дана:27.04.2021. године                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПОВО                                                                                            Ненад Јосић,  дипл.инж. 
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На основу члана 40. тачка 55. Статута општине Опово („Општински службени 
гласник општине Опово“ бр.2/19), Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 
–27.04.2021.године,  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПОВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

I 

Усваја се  Извештај о раду Општинске управе Опово за 2020. годину. 

Извештај из става 1 чини саставни део овог Закључка. 

II 

Закључак објавити у  „Општинском службеном гласнику општине Опово. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:06-25/21  
Дана:27.04.2021. године  
ОПОВО                                                                                                                              
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                      Ненад Јосић, дипл. инж. 
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На основу члана 40. став 1.тачка 55.Статута општине Опово (''Општински службени гласник 
општине Опово“, број 2/19), Скупштина општине Опово, на седници одржаној дана 
27.04.2021.године, донела је 

 

 

ЗАKЉУЧАК 

 

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА  
2020.ГОДИНУ 

 

I 

Усваја се Извештај о раду  Општинске народне библиотеке Опово за  2020.годину ,  који је 
усвојен на седници Управног одбора  Општинске народне библиотеке Опово   одлуком број 
20/21 дана 8.2.2021. године. 

 

II 

Овај Закључак објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово.“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АПВ  

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                   

Број:06-25/21  

Датум:27.04.2021. године                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                         

ОПОВО                                                                                                     Ненад Јосић, дипл. инж. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 55.Статута општине Опово („Општински службени гласник  
општине Оповo“, број 2/2019), Скупштина општине Опово, на седници одржаној дана 
27.04.2021.године, донела је: 

 

 

З А K Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПОЛУГОДИШЊЕГ  ИЗВЕШТАЈА О  РАДУ ПУ „БАМБИ“ ОПОВО  И ИЗВЕШТАЈА  O 
РАДУ ДИРЕКТОРА ПУ  „БАМБИ“ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

I 

Усваја се полугодишњи Извештај о раду ПУ „Бамби“ Опово и Извештај о раду директора 
установе за радну 2020/2021.годину, који су усвојени на седници Управног одбора  дана 
09.03.2021.године. 

 

II 

Закључак објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово.“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                

Број : 06-25/21 

Датум:27.04.2021. године                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                        

ОПОВО                                                                                Ненад Јосић,дипл.инж. 
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На  основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр.129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40 и 44. Статута општине Опово („Општински 
службени гласник општине Опово“,  бр. 2/19) и члана 63. Пословника Скупштине општине 
Опово, („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4/2020),Скупштина општине Опово 
на седници одржаној дана 27.04.2021.године, донела је: 

 

  

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 

САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО  И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 
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I 

 

У решењу Скупштине општине Опово о избору Савета за урбанизам, грађевинарство и стамбено 
комуналну делатност број 02-51/20 од 24.09.2020.године, врши се измена  у тачки I  подтачка 1 
и 5. Решења. 

 

Разрешавају се чланови Савета за урбанизам, грађевинарство  и стамбено комуналну делатност: 

 

 Кристина Крунић из Сефкерина, улица Жарка Зрењанина 169  - председник  

 Бранислав Маринковић из Опово,  улица Ж.Зрењанина 103 - члан  

 

У Савета за урбанизам, грађевинарство  и стамбено комуналну делатност бирају се: 

 

Предраг Гинцуљ из Сефкерина, ЈНА 29 -  председник 

Златоја Момчилов из Опова, - члан 

 

II 

 

Мандат изабраних чланова из  тачке I овог решења траје колико и мандат чланова Савета, 
утврђен решењем Скупштине бр. 02- 51/20  од 24.09.2020. године.   

III 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број:02-22/21 

Дана: 27.04.2021. године   

ОПОВО 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                             Ненад Јосић,дипл.инж. 
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На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени  гласник РС" бр. 
62/2006, 65/2008- др закон, 41/2009,112/15, 80/2017, 95/2018- др. Закон ) и члана  40. Статута 
општине Опово ("Општински службени гласник општине Опово" бр. 2/19), Скупштина општине 
Опово, на седници одржаној дана  27.04.2021.године, доноси; 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ  

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

Члан 1. 

 

Образује се Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Опово.  

 

      Члан 2. 

 

 

Комисију чине председник и четири члана: 

 
1. Драгана Антић – председник 
2. Наташа Воденичар – члан 
3. Марко Митић – члан 
4. Наташа Бугарин – члан 
5. Јована Вакаресков – члан.  

 

Члан 3. 

 

Задатак Комисије је пријем и обрада  захтева за остваривање права пречег закупа и  израд 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине 
Опово. 

      Члан 4. 

 

Комисија ће обавити свој задатак у складу са законом прописаним роковима.  

 

      Члан 5. 

 

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине 
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Опово број 02-72/16 од 29.06.2016. и 02-54/17 од 18.12.2017 године. 

 

Члан 6. 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

БРОЈ: 02-23/21 

ДАНА:27.04.2021. године                                                  
О П О В О     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
           Ненад Јосић, дипл. инж. 

 

33 
На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006, 
65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017  и  95/2018 – др.закон) и члана 40. Статута 
општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19), Скупштина општине 
Опово, на седници одржаној дана 27.04.2021. године, доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 1. 

 Обазује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини по праву пречег закупа и за спровођење поступка јавног надметања у 
општини Опово. 

 

Члан 2. 

 Комисију чине председник и четири члана: 

 
1. Зорана Зивлаковић - председник Комисије 
2. Ивана Марков -  члан 
3. Јелена Петровић - члан 
4. Саша Јованов - члан 
5. Ивана Влах- члан 
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Члан 3. 

 Задатак Комисије из члана 1. ово Решења је одређивање цена закупа пољопривредног 
земљишта по праву пречег закупа и почетних цена за јавна надметања, припрема и израда 
документације за вансудска поравнања, прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење 
поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини надлежном органу. 

 

Члан 4. 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број  02-
73/16 од 29.06.2016. године, број 02-9/19 од 18.03.2019. године и број 02-28/19 од 25.06.2019. 
године. 

 

 

 

 

Члан 5. 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО     

БРОЈ:02-24/21 

ДАНА: 27.04.2021.године                       

ОПОВО 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                    Ненад Јосић, дипл.инж. 
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34 
На основу члана 49. 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 општине Опово је на седници одржаној 
дана  19.04. 2021.године, донело следећи: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 

 Анкица Јожика, дипломирани правник из Опова  п о с т а в љ а  с е  за  начелника Општинске 
управе општине Опово почев од 19.04.2021. године, на временски период од 5 година од дана 
постављења. 

 

Члан 2. 

 

Утврђује се престанак рада на положају   вршиоца дужности начелника Општинске управе 
општине Опово Анкици Јожика, дипломираном правнику из Опова даном постављења на 
положај начелника Општинске управе општине Опово. 

 

 

Члан 3. 

 

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 48. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
предвиђено је да у јединицама локалне самоураве и градској општини положаји у смислу 
одредаба овог закона су радна места начелника градске, општинске одосно управе  градске 
општине и њихови заменици. 

 Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да службенике на положају у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган аутономне покрајине 
односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на положај. 

Чланом 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
предвиђено је да се за попунуњавање положаја начелинка општинске управе Општинско веће 
расписује јавни конкурс и образује Конкурсну комисију. 
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Општинско веће општине Опово је расписало јавни конкурс за попуну положаја начелника 
општинске управе општине Опово бр. 111-1/21 од 22.03.2021. године, који је објављен на сајту 
општине 24.03.2021. године, а обавештење о расписивању јавног конкурса за попуну полажаја 
начелника Општинске управе општине Опово објављено 23.03.2021. године у дневном листу 
„Дневник“ и образовало Конкурсну комисију. На расписани јавни конкурс за попуну положаја 
начелника Општинске управе општине Опово присигла је једна пријава и то пријава Јожика 
Анкице, дипломираног правника из Опова.  

 У складу са чланом 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, након истека рока за пријаву кандидата на јавни конкурс за попуну положаја 
начелника Општинске управе општине Опово, Конкурсна комисија је спровела изборни 
поступак и саставила листу кандидата који испуњавају мерила прописана за избор. 

У складу са чланом 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе Конкурсна комисија је Листу кандидата доставила Општинском већу општине 
Опово, као органу надлежном за постављење начелника Општинске управе општине Опово. 

 У складу са чланом 49. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе Општинско веће општине Опово је донело решење бр. 111- 1/21        од 19.04.2021. 
године о избору   Анкице Јожика, дипломираног правника из Опова као  кандидата за  начелника 
Општинске управе општине Опово, на период од 5 година. Наведени решењем је дефинисано 
да ће именована бити постављена за начелника Општинске управе општине Опово посебним 
решењем. 

 

На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Птотив овог решења није допуштена жалба,  а може се 
покренути управни спор код Управног суда у Београду  у року од 30 дана од дана досрављања 
решења.  

 

       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

БРОЈ: 02-19/21 

ДАНА: 19.04 .2021. године 

О П О В О 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

       

                            Милош Марков, дипл.економиста 
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САДРЖАЈ: 

1.Одлука  о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Опово за 2021. годину  
( Ребаланс II) 
- Програмске информације по допунском буџету II општине Опово за 2021. годину 
- Посебан распоред прихода по допунском буџету 
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председника скупштине општине, заменика председника скупштине и  чланова општинског већа; 

5. Одлука о усвајању  Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и 
образовања општине  Опово у периоду од 2021-2025. године;  
-Стратегија ПВО 

6. Одлука о усвајању коначног нацрта Уговора о јавно - приватном партнерству без 
    елемената концесије за замену, рационализацију и одржавање дела система 
    јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово; 
  -Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству 

7. Програм коришћења средстава остварених од накнада коришћења минералних 
     сировина и   геотермалних ресурса општине Опово за 2021. годину; 

8. Закључак о усвајању Извештаја  о раду Општинске управе Опово за 2020. годину; 

9.  Закључак о усвајању  Извештаја о раду Општинске народне библиотеке Опово 
     за 2020.годину; 

11. Закључак о усвајању  полугодишњег извештаја о раду Предшколске установе 
    „Бамби“ Опово, са извештајем директора установе за радну 2020/21. годину; 

12. Решење о измени решења о избору Савета за урбанизам, грађевинарство и 
       стамбено комуналну делатности; 

13. Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења 
       и коришћења пољопривредног земљишта општине Опово; 

14. Решење о образовању Комисија за спровођење поступка давања у закуп  
       пољопривредног земљишта  у државној својини  у општини Опово; 

15. Решење о постављењу начелника Општинске управе Опово 
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