
ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 14 30.11.2021 

1 
 

 

 

 

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

 

 

 

 

 

БРОЈ 14 

 

 

 

30. новембар 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 14 30.11.2021 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 14 30.11.2021 

3 
 

92 
На основу  члана 48. став  4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- 

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

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

74 /21 од 22.11.2021.године,  Скупштина општине Опово, на седници одржаној 30.11.2021. године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА  

 

I 

Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Опово, ГАЈИЋ МИЛАНА, машинског техничара  

из Опова  ул. Пролетерска бр. 10., са  Коалиционе изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена руска странка (ЈРС) - Жанна Кнежевић“ 

II 

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

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

 

III 

Ово  Решење  ступа на снагу даном доношења  и објавиће се  у „Општинском службеном гласнику  

општине Опово“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Опово 

садржан је у одредбама члана 48. став 4. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 

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

мандат пре истека времена на које је изабран, а на изборној листи  са које је одборник био изабран  нема 

кандидата за које подносилац изборне листе није добио мандат, мандат припада подносиоцу изборне листе 

који има следећи највећи количник  а за њега није добио мандат.                       

Одборнику Скупштине општине Опово, Веселинов Александру,  изабраном са коалиционе  изборне 

листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ'', престао је мандат одборника пре истека времена на које је 

изабран, преузимањем функције неспојиве са функцијом одборника дана 29.06.2021. године. 

 Општинска изборна комисија општине Опово је увидом у податке о резултатима избора за 

одборнике Скупштине општине Опово, одржаним дана 21.06.2021. године, утврдила да на Коалиционој 

изборној листи ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ'', са које је одборник Веселинов Александар био 

изабран, нема кандидата за које подносилац изборне листе није добио мандат, а с обзиром да у таквом 

случају, у складу са  чланом 48. став  4. Закона о локалним изборима, мандат припада подносиоцу изборне 

листе који има следећи највећи количник, а за њега није добио мандат, утврдила је да највећи следећи 

количник припада коалиционој изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена руска странка (ЈРС) - Жанна Кнежевић“.                                                      
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Општинска изборна комисија у складу са Законом о локалним изборима доделила је мандат 

кандидату за одборника Гајић Милану  са Коалиционе  изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена руска странка (ЈРС) - Жанна Кнежевић“ и издала Уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Опово  бр. 013-6/21  дана  18.11.2021.године. 

 Кандидат за одборникa Гајић Милан, дао je писану сагласност да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Опово.  

Комисија за мандатно - имунитетска питања Скупштине општине Опово на седници одржаној дана 

22.11.2021 године,  утврдила је сагласност  Одлуке  Општинске изборне комисије о додели мандата и Уверења 

о избору Гајић Милана за одборника Скупштине општине Опово и  предложила Скупштини да канидату за 

одборника Гајић Милану потврди  мандат одборника.  

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

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

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

доношења. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 

Број: 02-65/21 

Дана: 30.11.2021. године 

О П О В О 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Ненад Јосић, дипл.инж  
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На основу члана 6. став 5. до члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник Републике 
Србије“, број 26/2001, „Сл. лист СРЈ“ број 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр. 80/2002, 
80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 
47/2013, 68/2014 – др. Закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС и 86/19) и члана 40. став 1. тачка 44. 
Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 2/19), Скупштина 
општине Опово, на седници одржаној дана 30.11.2021. донела је: 
 

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

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Опово. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Опово одређене су 4 (четири) зоне за утврђивање пореза на 
имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Опово, односно са радним зонама и 
другим садржајем у насељу, и то: прва, друга, трећа и четврта зона (сеоско подручје), с тим да је 
прва зона утврђена за најопремљенију зону. 
 

Члан 3. 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. 
годину на територији општине Опово износе: 
 

Група непокретности Назив зоне 

Прва зона Друга зона Трећа зона Четврта зона 

Грађевинско земљиште 1.168,27 1.051,45 946,31 851,67 

Пољопривредно 
земљиште 

- - 106,58 95,92 

Шумско земљиште - - 57,63 57,63 

Куће за становање 21.272,85 19.145,57 17.231,01 15.507,91 

Станови 48.470,26 43.623,23 39.261,00 35.335,00 

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

 
30.748,73 

 

 
27.673,86 

 
24.906,47 

 
22.415,82 

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

Члан 4. 
 Ову Одлуку објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово“ и на интернет 
страници општине Опово www.opovo.org.rs. 
 
 

http://www.opovo.org.rs/
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Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2022. године. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
Број: 011-48/21  
Дана: 30.11.2021. године 
О П О В О 
 
 

 
                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

 
                                                                                                Ненад Јосић, дипл.инж.менаџмента 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
I ПРАВНИ ОСНОВ: 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану члану 6. став 5. Закона о 
порезима на имовину („Сл. гласник Републике Србије“, број 26/2001, „Сл. лист СРЈ“ број 42/2002 – 
одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. Закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС и 
86/19)  и члану 40. став 1. тачка 44. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине 
Опово“ бр. 2/19). 
 
 
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ И САДРЖАЈ ОДЛУКЕ: 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 6. став 5. до члана 7а 
Закона о порезима на имовину („Сл. гласник Републике Србије“, број 26/2001, „Сл. лист СРЈ“ број 
42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. Закон, 95/2018, 99/2018-
одлука УС и 86/19)   којим је прописано да просечну цену одговарајућих непокретности по зонама 
на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица локалне самоуправе актом 
надлежног органа и на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама 
у периоду од 1. октобра године која претходи текућој години до 30. септембра текуће године за коју 
се утврђује порез на имовину. Јединица локалне самоуправе дужна је да објави акт којим се 
утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама до 30. новембра сваке текуће 
године, на начин на који се објављују њени општи акти. У складу са чланом 40. став 1. тачка 44.  
Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19) доношење ове 
одлуке је надлежност Скупштине општине Опово. 
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III ПОТРЕБНА СРЕДСТВА: 
 
 За спровођење ове Одлуке није потребно издвајати посебна средства из буџета Општине. 
 
 
        Општинска управа Опово 
          Локална пореска администрација 
 
 
 
94 
На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 

129/07,83/14- др.закон ,101/16-др закон и 47/2018), члан 25. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о 

буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-

испр. .,108/13,142/14,68/15, -др.закон, 103/15,99/16,113/17,95/18, 31/19,72/19 и 149/20), члан 6. 

став 1. тачка 3. и члан 11. , 12., 13., 14. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе („ Службени 

гласник РС“ број 62/06,47/11,93/12,99/132,125/14,95/15,83/16,91/16,104/16,-др. закон 96/17,89/18, 

95/18-др. закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн. и  99/21-ускл.дин.изн.,) и члана 40. 

Статута општине Опово ( „Службени лист општине Опово“ бр.2/19), Скупштина општине Опово на 

седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси: 

 

О Д Л У К У  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе ( у даљем тексту : комуналне таксе) за коришћење 

права, предмета и услуга на територији општине Опово и утврђују обвезници, висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања. 

Члан 2. 

Комуналне таксе уводе се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору; 

2. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина; 

3. Држања средстава за игру („забавне игре“) 

 

Члан 3. 
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Обвезник комуналне таксе је корисник права , предмета или услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање комуналне таксе. 

Члан 4. 

Таксена оабеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга. 

Члан 5. 

Комунална такса се не плаћа за корићење права, предмета и услуга од стране државних органа и 

организација , органа и организација територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и 

установа према којима општина Опово врши права оснивача. 

 

 

Члан 6. 

Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужни су да поднесу 

пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе Одељења за привреду и финансије 

најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање комуналне таксе. 

Уз пријаву за утврђивање обавеза за истицање фирме на пословном простору , обвезник подноси и 

доказ о висини годишњег прихода оствареног у претходној години. 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 

15 дана од дана настанка промене. 

У случају да обвезник не поднесе пореску пријаву у наведеним роковима , надлежни орган ће 

донети решење на основу акта органа који врши упис у регистар, као и на основу података других 

надлежних органа. 

Члан 7. 

Локална комунална такса из члана 2. ове Одлуке утврђује се : 

- У годишњем износу за комуналне таксе из тачке 1. и 2. и 

- Сразмерно времену коришћења за комуналну таксу из тачке 3 . Одлуке 

Тачка 8. 

Наплату локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору врши Одељење за 

привреду и финансије доношењем решења у годишњем износу. 

Обвезник је дужан да до доспелости обавезе по решењу за текућу годину , плаћа аконтацију на 

основу решења из претходне године. 
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Разлика између комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, 

обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању обавезе 

за текућу годину. 

У погледу начина утврђивања , поступка по правним средствима , начина и рокова плаћања , 

камате, повраћаја и застарелости , наплате , принудне наплате и осталог што није посебно утврђено 

Одлуком , примењује се закон којим се утврђује порески поступак и пореска администрација. 

Тачка 9. 

Уплата прихода од комуналних такси из члана 2. ове Одлуке , врши се на одговарајуће уплатне 

рачуне јавних прихода прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

Тачка 10. 

Саставни део ове Одлуке чини Таксена тарифа. 

Тачка 11. 

Висина комуналних такси утврђена овом Одлуком може се изменити једанпут годишње. 

Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом Одлуком може се изменити и у случају 

доношења, односно измена закона или другог прописа којим се утврђују изворни приходи јединице 

локалне самоуправе. 

Тачка 12. 

Новчаном казном у висини од 50.000,00 динара казниће се таксени обвезник- правно лице, ако 

- Надлежном Одељењу за привреду и финансије, не поднесе или не поднесе у прописаном 

року пријаву за утврђивање обавезе по основу истицања фирме на пословном простору 

(члан 6. Одлуке) 

- Надлежном Одељењу за привреду и финансије, не поднесе или не поднесе у прописаном 

року пријаву за утврђивање обавезе по комуналне таксе за држање средстава за игру 

(забавне игре). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

5.000,00 динара 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара. 

Тачка 13. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама на 

територији општине Опово (Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Опово 

„Општински службени гласник општине Опово“ бр. 16/12, 6/13) и Одлука о изменама и допунама 

Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Опово „Општински службени 

гласник општине Опово“бр. 6/13) 

Тачка 14. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 14 30.11.2021 

10 
 

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

општине Опово“ , а примењиваће се од 01.01.2022. године. 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА  

Таксени број 1. 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту : фирмарина), утврђује 

се зависно од врсте делатности, величине правног лица у смислу закона којим се утврђује 

рачуноводство , сразмерно времену обављања делатности и то: 

- Правна лица и предузетници који су према закону којим се утврђује рачуноводство 

разврстана у мала правна лица (осим правних лица и предузетника који обављају 

делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом  и 

дериватима нафте , производња трговине на велико дуванским производима , производња 

цемента, поштанских мобилних и телефонских услуга , електропривреде, казина и 

коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају 

годишњи приход до 50.000.000,00 динара , не плаћају фирмарину. 

 

- Правна лица и предузетници који су према закону којим се утврђује рачуноводство  

разврстана у средња правна лица , као и мала правна лица и предузетници који остварују 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим правних лица и предузетника који 

обављају делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом  

и дериватима нафте , производња трговине на велико дуванским производима , 

производња цемента, поштанских мобилних и телефонских услуга , електропривреде, 

казина и коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде и то: 

 

1. Предузетници...........................................................................................25.000,00 

дин/годишње 

2. Мала правна лица (представништва, пословне јединице или други облици преко којих 

обављају делатност)..................................................................................35.000,00 

дин/годишње 

3. Средња правна лица (представништва, радне јединице, пословне јединице или други 

облици преко којих обављају делатност)........................................ ......70.000,00 

дин/годишње 

 

- Правна лица која према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица (осим правних лица и предузетника који обављају делатност банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом  и дериватима нафте, 

производња трговине на велико дуванским производима , производња цемента, 

поштанских мобилних и телефонских услуга , електропривреде, казина и коцкарница, бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до три просечне зараде и то: 
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4. Велика правна лица представништва, радне јединице, пословне јединице или други 

облици преко којих обављају делатност)........................................... 120.000,00 дин/годишње 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, срења, 

мала и микро правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а 

обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производња 

цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека таксу за 

истицање фирме (фирмарину) плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада и 

то:  

1. Делатност банкарства (правна лица, њихове експозитуре, филијале, представништва, радне 

јединице , пословне јединице или други облици преко којих обављају делатност и 

предузетници који обављају неке од делатности у области банкарства) 

..............................................................................................................   150.000,00 дин/годишње 

2. Делатност осигурања имовине и лица (правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице , пословне јединице или други облици преко којих 

обављају делатност)............................................................................. 150.000,00 дин/годишње 

3. Производња и трговина нафтом и дериватима од нафте – бензинске пумпе (правна лица 

и предузетници)........................................................................... 170.000,00 дин/годишње 

4. Производња и трговина на велико дуванским производима (правна лица, њихова  

представништва, радне јединице, пословне јединице или други облици преко којих 

обављају делатност и предузетници који обављају делатност трговине дуванским 

производима на велико).......................................................................150.000,00 

дин/годишње 

5. Производња цемента (правна лица , њихови погони, радне јединице и други облици 

преко којих обављају делатност)...................................................................120.000,00 

дин/годишње 

6. Поштанске, мобилне и телефонске услуге (правна лица, њихова  представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко којих обављају 

делатност)............................................................................................  200.000,00 дин/годишње 

7. Електропривреда (правна лица, њихова  представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност).............................................................................................  180.000,00 

дин/годишње 

8. Казина , коцкарнице, кладионице , бинго сале и пружање коцкарских услуга (правна 

лица, њихова  представништва, пословне јединице или други облици преко којих обављају 

делатност  и предузетници и њихови издвојени простори).............. 170.000,00 

дин/годишње 

9. Ноћни барови и дискотеке ( правна лица , њихова представништва, пословне јединице 

или други облици преко којих обављају делатност и предузетници који обављају делатност 

ноћних барова и дискотека)..................................................................  25.000,00 

дин/годишње 
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Под просечном зарадом у смислу Тарифног броја 1. сматра се просечна зарада по запосленом 

остварена на територији општине Опово у периоду јануар-август године која претходи години за 

коју се утврђује фирмарина, према подацима Републичког органа надлежног за послове статистике. 

Фирмом се сматра сваки истакнути назив или име на пословном простору, које упућује на то да 

правно лице или физичко лице обавља одређену делатност у том пословном простору. Аке се на 

једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, фирмарина се плаћа само за једну 

фирму. 

Таксени обвезници који на територији општине Опово имају већи број пословних објеката, 

комуналну таксу за истицање фирме на  пословном простору плаћају за један пословни објекат у 

пуном износу а за сваки наредни такса се умањује за 50% 

Ослобађају се плаћања фирмарине спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне 

организације, занатске радње старих заната и домаће радиности. 

Фирмарина се не плаћа за време трајања привремене одјаве обављања делатности. 

Правна лица и предузетници  који први пут оснивају предузеће , односно радњу, биће ослобођени 

плаћања фирмарине из тарифног броја у трајању од једне године рачунајући од дана регистрације 

делатности. 

Таксени обвезници су у обавези да Одељењу за привреду и финансије до 31. марта сваке године 

поднесу Пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе на истицање фирме на пословном 

простору ( Образац П КТ), који обавезно садржи:  

- Назив (предузећа, радње) 

- ПИБ и матични број 

- Адресу, телефон, маил 

- Податке о одговорном лицу 

- Претежну делатност (шифра и назив) 

- Датум уписа у одговарајући регистар  

- Текући рачун 

- Разврставање по величини  правног лица 

- Особа за контакт 

Пријава се може поднети и у електронском облику. 

Таксени број 2. 

За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 

плаћа се комунална такса у једнократном износу на годишњем нивоу и то:  

1) За теретна возила: 

- за камионе до 2 т носивости     1.880,00 динара 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости                2.510,00 динара 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости                4.370,00 динара 

- за камионе преко  12 т носивости                6.240,00 динара 

2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)     620,00 динара 

3) За путничка возила: 
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- До 1.150 цм3          620,00 динара 

- Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3     1.240,00 динара 

- Преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3     1.870,00 динара 

- Преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3     2.510,00 динара 

- Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3     3.770,00 динара 

- Преко 3.000 цм3      6.240,00 динара 

4) За мотоцикле 

- До 125 цм3          500,00 динара 

- Преко 125 цм3 до 250 цм3        740,00 динара 

- Преко 250 цм3 до 500 цм3     1.240,00 динара 

- Преко 500 цм3 до 1.200 цм3     1.520,00 динара 

- Преко 1200 цм3      1.870,00 динара 

5) За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту       50,00 динара 

 

6) За прикључна возила : теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице 

за превоз одређених врста терета: 

- 1 т носивости                  510,00 динара 

- од 1 т до 5 т носивости                                         870,00 динара 

- од 5 т до 10 т носивости             1.180,00 динара 

- од 10 т до 12 т носивости                         1.640,00 динара 

- Носивости преко 12 т               2.510,00 динара 

7) За вучна возила (тегљаче): 

- Чија је снага мотора до 66 киловата             1.870,00 динара 

- Чија је снага мотора од 66-96 киловата                        2.510,00 динара 

- Чија је снага мотора од 96-132 киловата                        3.150,00 динара 

- Чија је снага мотора од 132-177 киловата                        3.770,00 динара 

- Чија је снага мотора преко 177 киловата                        5.010,00 динара 

8) За радна возила , специјална адаптирана возила за превоз преквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјална возила за превоз пчела           1.240,00 динара 

 

Такса из овог тарифног броја Тачка 8. се не плаћа приликом регистрације комбајна. 

Највиши износи локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађују се годишње, са 

годишњим износом потрошачких цена, које објављује републички орган за послове статистике, при 

чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет 

динара заокружује се на десет динара. 

Влада , на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише 

износе локалне комуналне таксе из овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 3. 
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За држање средстава за игру („забавне игре“) усклађује се такса сразмерно времену коришћења и 

то месечно у износу од : 

- 450,00 динара по апарату за забавне игре. 

Под забавним играма у смислу овог тарифног броја се подразумевају и игре на рачунарима, 

симулаторима, видео – аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у 

погон помоћу новца или жетона , као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује 

уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, 

већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забацна игра на 

основу акта надлежног органа о регистрацији делатности. 

Таксени обвезник је дужан да Одељењу за привреду и финансије општинске управе општине Опово, 

пријави држање средстава апарата за забавну игру. 

Пријава садржи име и презиме корисника простора, ЈМБГ или ПИБ, адресу, врсту, марку, тип и 

серијски број апарата и време држања апарата. Пријава се подноси у року од 15 дана од дана 

почетка коришћења апарата. 

Такса по овом тарифном броју се плаћа и када корисник не поднесе пријаву ако поседовање и 

коришћење апарата за забавне игре констатује комунални инспектор својим записником.  

Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења локалне пореске 

администрације о утврђивању обавезе, на прописани уплатни рачун. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 
БРОЈ: 011-49/21 
ДАНА: 30.11.2021. године 
О П О В О 
 

 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 
Ненад Јосић, дипл.инж. менаџмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 14 30.11.2021 

15 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Правни основ за доношење ове Одлуке је Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању 

локалне самоуправе, Закон о буџетском систему и Статут општине Опово, сви наведени у 

преамболи Одлуке. 

 

Након доношења Закона о накнадама за коришћење јавних добара, раније комуналне таксе су 

проглашене накнадама (накнада за заштиту животне средине и накнада за коришћење јавне 

површине), тако да је постојећа Одлука о локалним комуналним таксама као и Измена Одлуке о 

локалним комуналним таксама претрпела многе измене и неопходно је донети нову са новом 

таксеном тарифом. 

 

Разлог повећања су знатно мање фирмарине у односу на окружење, а нарочито у односу на 

законске лимите, и што нису кориговане 9 (девет) година.  

 

95 

На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Опово („ Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19), Скупштина 
општине Опово на  седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ  

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

Овом одлуком дефинише се организација и функционисање цивилне заштите на 
територији општине  Опово, посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа 
у систему смањења ризика од катастрофа, субјекте и снаге система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, дужностима општинских органа у 
заштити и спасавању, обавезе израде процене ризика од катастрофа, плана заштите и 
спасавања, плана смањења ризика од катастрофа, екстерног плана заштите од великог 
удеса, образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање повереника и заменика 
повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица цивилне 
заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, 
одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, финансирање и друга 
питања. 
 

НАЧЕЛА 
 

Члан 1. 
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Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена 
Законом а посебно: начело приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, 
начело равноправности и заштите људских права, начело партиципативности и 
солидарности,  и начело информисања јавности.   
Начело приоритета  
Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање људи и материјалних и културних 
добара на теритрији општине Опово представља најважнији приоритет у односу на све 
друге облике друштвеног и јавног живота. У том смислу, сваки грађанин има право на 
заштиту без обзира на пол, националну или било коју другу припадност. 
 
Начело примарне улоге локалних заједница 
 
Органи општине и сви субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору општине  
имају примарну улогу у управљању ванредном стуацијом и одговорни су за правовремен и 
ефикасан први организовани  одговор у случају најаве или настанка неке опасности која 
угрожава животе и здравље људи и материјална добра на простору општине Опово. 
 
Начело равноправности и заштите људских права 
 
Органи општине, штаб за ванредне ситуације и субјекти од посебног значаја за заштиту и 
спасавање старају се о обезбеђивању принципа равноправности полова, односно воде 
рачуна да ни једна наредба, одлука, радња или мера не сме бити на штету женског пола а 
такође се обезбеђује принцип да и жене равноправно учествују у активностима 
превентивне заштите и оперативним активностима заштите и спасавања људи и 
материјалних добара у ванредним ситуацијама. Такође, су дужни да воде рачуна о заштити 
људских права а посебно о заштити сиромашних, старих, болесних, деце, трудница и других 
рањивих група на простору општине Опово. 
 
 
Начело партиципативности и солидарности 
 
Сви грађани на простору општине Опово  који буду угрожени неком катастрофом имају 
обавезу међусобне солидарности и узајамне помоћи као и право на помоћ не само у 
спасавању живота и здравља већ и у обезбеђивању основних услова за живот и имају 
приоритет у услугама које пружају хуманитарне организације које делују на простору 
општине.  
 
Начело информисања јавности 
 
Председник општине и штаб за ванредне ситуације имају обавезу да правовремено и 
истинито обавештавају јавност о упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима 
које треба да предузму односно о последицама опасности која је задесила простр општине. 
Информисање вршити на редовним и ванредним саопштењима и на конференцијама за 
медије.  
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СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

Члан 2. 
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у 
општини су: 

1. скупштина општине, 
2. председник општине, 
3. општинско веће, 
4. општинска управа и њени органи, 
5. субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, 
6. образовне установе и  и друге јавне установе. 

 
Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 
територији општине Опово су: 
 

1. штаб за ванредне ситуације, 
2. повереници и заменици повереника цивилне заштите, 
3. јединице цивилне заштите опште намене, 
4. јединица за узбуњивање, 
5. добровољно ватрогасно друштво 
6. екипе Црвеног крста и 
7. радиоаматери 
8. грађани и удружења грађана. 

 

Скупштина општине општине 
 

Члан 3. 
 

У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама на територији општине Опово, а у складу са одредбама Закона, 
Скупштина општине Опово врши следеће послове: 
 
– доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице 
локалне самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује његово спровођење; 
– образује Штаб за ванредне ситуације; 
– разматра извештај председника општине Опово о битним питањима из области смањења 
ризика од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица 
ванредних ситуација, 
– доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине 
Опово;  
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- планира и утврђујe изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака 
заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне 
заштите на територији општине;  
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 
 

Председник општине  
 

Члан 4. 
 
- Стара се о спровођењу закона и других прописа из области смањења ризика од катастрофа 
и управљања ванредним ситуацијама;  
- врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине Оповои руководи 
његовим радом;  
- у сарадњи са замеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова 
Штаба за ванредне ситуације;  
- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине  
Опово, на предлог општинског штаба за ванредне ситуације;  
- врши активирање субјеката од посебног значаја (доноси наредбу о активирању субјеката 
и снага на својој територији);  
- доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне заштите на својој територији; 
- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другим 
прописима;  
- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у 
спровођењу мера заштите и спасавања;   
- остварује сарадњу са начелником Јужнобанатског управног округа и Окружним штабом за 
ванредне ситуације као и са штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС у циљу 
јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;  
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и 
материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања;  
- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у 
ванредној ситуацији;  
–– планира и преко скупштине  и општинског већа обезбеђује буџетска средства намењена 
за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и отклањању 
последица ванредних ситуација; 
- на захтев или по сопственој процени извештава Скупштину  општине о стању на територији 
и о предузетим активностима у ванредној ситуацији; 
- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје 
надлежности. 
 
 

Општинско веће 
 

Члан 5. 



ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 14 30.11.2021 

19 
 

 
У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама на територији општине Опово, применом оредаба Закона  и других 
прописа, Општинско општине Опово врши следеће послове: 
-разматра предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији општине ОПово, на предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља 
Скупштини на усвајање; 
– Усваја (доноси)  Процену ризика од катастрофа за територију општине Опово након 
добијања сагласности од МУП-а Сектора за ванредне ситуације, 
– Усваја (доноси) План заштите и спасавања општине након добијања сагласности од МУП-
а, Сектора за ванредне ситуације; 
- Усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа за територију општине на основу 
Процене ризика од катастрофа; 
-Усваја (доноси)  Екстерни план заштите од великог удеса након добијене сагласнсти од 
МУП-а, Сектора за ванредне ситуације; 
-– Доноси акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за 
територију општине Опово на предлог надлежног штаба; 
- доноси акт о формирању јединица цивилне заштите опште намене и јединице за 
узбуњивање; 
-  разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ 
од Владе  
- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, 
- одлучује о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа, 
- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама, 
у складу са расположивим финансијским средствима;  
- успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању 
цивилне заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности; 
– предлаже акта која доноси Скупштина општине Опово, 
– предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 
– обављају и друге послове утврђене законом. 
 
 

Општинска управа 
 

Члан 6. 
 
Одељења општинске управе у оквиру својих надлежности у систему смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама обављају следеће послове и задатке: 
 
- обезбеђује успостављање и функционисање ситуационог центра, уз сагласност 
председника општине Опово, у складу са техничким и материјалним могућностима 
општине Опово;  
- носилац је активности на изради Процене ризика од катастрофа  територије општине 
Опово;  
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- носилац  је на изради Плана смањења ризика од катастрофа;  
- носилац је на  изради Плана заштите и спасавања;  
-учествују у припремама, организацији и извођењу привременог померања или евакуације 
угроженог становништва;  
- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;  
- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Штаба за ванредне ситуације 
општине Опово;  
- старају се о планирању и имплементацији  урбанистичких мера заштите и спасавања у 
делу који се односи на израду и усвајању  просторних  планова општине;  
- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 
Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за 
територију општине Опово;  
- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе 
заштите и спасавања;  
- организују, развијају и воде личну и узајамну заштиту у свим органима општине;  
- учествују у организацији, формирању, опремању и обучавању јединица цивилне заштите 
опште намене и јединице за узбуњивање;  
- остварују сарадњу са организационим јединицима Сектора за ванредне ситуације –
Одељењем за ванредне ситуације у Панчеву;  
- обављају и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима  
 
 

 

 

Штаб за ванредне ситуације 

 

Члан 7. 

 
За руковођење и координацију рада субјеката и снага система за смањење ризика од 
катастрофа на територији општине формираће  се штаб за ванредне ситуације у чији састав 
ће ући:  
 

- председник општине- командант штаба; 
- заменик председника општине- заменик команданта штаба; 
- представник Сектора за ванредне ситуације- начелник штаба; 
- начелник општинске управе- члан штаба; 
- Секретар Скупштине Опоштине- члан штаба; 
- директор  јавног комуналног предузећа- члан штаба; 
- директор здравствене установе- члан штаба 
- начелник полицијске станице - члан штаба; 
- руководиоци одељења општинске управе- члан штаба; 
- комунални инспектор- члан штаба; 
- секретар Црвеног крста- члан штаба- члан штаба 
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- и други на основу предлога команданта и начелника штаба. 
 

          Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају  ванредне 
ситуације може наредити и следеће мере: 
- ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите опште намене, грађана и 
материјалних средстава у ванредним ситуацијама; 
- увођење дежурства  субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и другим 
правним лицима; 
- ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 
- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 
- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 
- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 
- евакуацију становништва; 
- одређивање другачијег  распореда радног времена; 
- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга (воде,  
   грејања, гаса, електричне енергије,  превоз људи и робе и сл); 
- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 
- привремену забрану коришћења одређених покретних  и непокретних ствари 
власницима    
  односно корисницима; 
- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних 
лица  у   
  организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању; 
- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и 
других    
  зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 
- и друге мере. 

Стручно-оперативни тимови 
 

Члан 8. 
 
Општински штаб за ванредне ситуације формираће стручно оперативне тимове као своја 
помоћна стручна саветодавна и оперативна тела, за следеће опасности и мере цивилне 
заштите: 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава; 
- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од земљотреса; 
- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта и ерозија; 
- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и пандемије; 
- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од ТТ несрећа; 
- стручно оперативни тим за евакуацију; 
- стручно оперативни тим за збрињавање угроженог становништва; 
- стручно оперативни тим за асанацију терена; 
- стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ; 
- и др. по процени штаба за ванредне ситуације. 
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Потребно је да у састав стручно оперативних тимова уђу  стручњаци и руководећи кадрови 
из органа или институција надлежних и компетентних за одређену опасност; представници 
општинских органа; представници здравствених, образовних и научних установа, 
привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су, поред осталих и послови 
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 
Општински штаб за ванредне ситуације може формирати  нове или расформирати већ 
формиране стручно оперативне тимове у зависности од идентификованих опасности у 
ажурираној или новој Процени ризика од катастрофа за територију општине.  
 

Ситуациони центар 

 

Члан 9. 

 

Ситуациони центар се образује у оквиру општинске управе у ситуацији проглашења 

ванредне ситуације на простору општине који ће успоставити непрекидан рад са циљем 

правовременог информисања грађана о ситуацији на терену и о поступцима које грађани 

треба да предузимају у одређеној опасности.   

Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати и следеће послове: пријем наредби, 

закључака и препорука од надлежних органа, преношење наредби, закључака и препорука 

општинског штаба надлежним органима и службама општине, месних заједница и снагама 

заштите и спасавања, прикупља податке и информације о угроженом становништву и 

доставља их штабу за ванредне ситуације или Сектору за ванредне ситуације, као и податке 

о интервенцијама снага заштите и спасавања на терену.  

 
 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

 

Члан 10. 

 

Субјекте од посебног значаја, односно привредна друштва и друга правна лица која 
егзистирају на простору општине, а која у свом саставу располажу са људским и 
материјалним ресурсима који се могу искористити у заштити и спасавању људи и 
материјалних добара,  одредиће општинско веће својим актом којим ће  обухватити: 

- јавно предузећа ЈП „Младост“ Опово; 
- Дом здравља Опово; 

 
На основу плана заштите и спасавања, а на предлог штаба за ванредне ситуације Општинска 
управа ће субјектима одредити задатке у заштити и спасавању.  
Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту 
и спасавање,  падају на терет буџета општине.  
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Општинска управа припрема уговоре за реализацију задатака, а потписује их председник 
општине . 
Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и припремања ефикасног и 
правовременог ангажовања и извршења задатака постављених од стране Општинског 
штаба  за ванредне ситуације.  
 
   

Остала привредна друштва и друга правна лица 

 

Члан 11. 

Сва привредна друштва и друга правна лица на простору општине су у обавези да учествују 
у заштити и спасавању на основу налога штаба за ВС, а у складу са својом делатношћу и 
људским и материјалним ресурсима. 
Трошкови настали учешћем привредних друштава и других правних лица спровођењу мера 
заштите и спасавања, надокнађују се из буџета општине Опово.  
 

Хуманитарне организације и удружења грађана 

 

Члан 12. 

Организација Црвеног крста и друге хуманитарне организације и удружења, која своју 
делатност обављају на територији општине учествују у планирању, припремама и 
спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања помоћи становништву погођеном 
последицама катастрофа. Ангажовање хуманитарних организација и удружења грађана 
врши општински штаб за ванредне ситуације. 
 

Грађани 
 

Члан 13. 
 
         У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви способни 
грађани од 18 до 60 година старости на простору општине  укључујући и стране држављане, 
сем  трудница и мајки са децом до десет година старости и самохрани родитељи односно 
и друге категорије становништав које су дефинисане чланом 36. став 7. Закона.   
         За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да поштују све наредбе и друге мере 
које доноси Општински штаб за ванредне ситуације а које се односе на њихово поступање 
и учешће у случају ванредних ситуација, затим да омогуће извођење неопходних радова за 
заштиту и спасавање на својим непокретностима, као и да дају на коришћење непокретне 
ствари, возила, машине, опрему, материјално-техничка и друга материјална средства 
(вода, храна, одећа, обућа, грађевински и други производи). За ствари и материјална 
средства дата на коришћење, као и за штету насталу извођењем радова на 
непокретностима за потребе заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се 
исплаћује по тржишним ценама из буџетских средстава општине. 
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Повереници цивилне заштите 

 

Члан 14. 

 

        За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних 

активности у случају појаве или најаве опасности по људе и материјална добра, 

Општински штаб за ванредне ситуације, именоваће поверенике и заменике повереника 

цивилне заштите у следећим насељеним местима: 

1. У МЗ Опово именоваће се  један повереника и  један заменика повереника; 
2. У МЗ Сефкерин именоваће се један повереника и један заменика повереника; 
3. У МЗ Сакуле именоваће се један повереника и један заменика повереника; 
4. У МЗ Баранда именоваће се један повереника и један заменика повереника. 
 

        Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за 

учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне и узајамне 

заштите. 

        Најважније мере које предузимају повереници и заменици повереника цивилне 

заштите у насељеним местима општине су: 

       - обавештавају штаб за ванредне ситуације о насталој опасности у зони своје 
одговорности; 
       - активирање и ангажовање становништва и координирање њиховим активностима на     
         спасавању  живота угрожених и имовине на угроженом подручју; 
       - упознају грађане са знацима за узбуњивање и о поступцима грађана на знак 
опасности; 
       - организовање личне и узајамне заштите у зони своје одговорности; 
       - учешће у активностима организације и вршења евакуације угроженог становништва 
са   
         угроженог  подручја; 
       - учешће у ативностима организације и спровођења збрињавања угроженог 
становништва; 
       - информишу Општински штаб о броју порушених објеката, повређених и   
         угрожених  грађана којима је потребна помоћ, о броју закрчених саобраћајница, 
кварова на   
         електро,  водоводној и гасној мрежи, поплављеним подручјима и другим подацима 
који се   
         односе на  заштиту и спасавање грађана и њихове имовине. 
 
          Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине, општинска управа, 
привредна друштва и друга правна лица на простору општине одредиће своје поверенике 
у складу са чланом 77. Закона. 
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           Именовање повереника и заменика повереника у насељеним местима извршиће 
Општински штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће Општинска управа. 
          Поверенике именовати у складу са критеријумима из Правилника о раду повереника 
и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање 
("Службени гласник РС", број 102 од 24. јула 2020.). 
 
 

Јединице цивилне заштите 

 

Члан 15. 

  
           За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи и 
материјалних добара  на простору општине Опово формираће се јединице цивилне 
заштите опште намене и јединица за узбуњивање. 
            Општинско веће ће, у складу са Проценом ризика од катастрофа, Уредбом о 
јединицама цивилне заштите, намени и задацима, мобилизацији и начину употребе 
(,,Службени Гласник РС,, бр 84/2020) и у складу са буџетом општине, формирати јединице 
из става 1. овог члана. 
           Јединице цивилне заштите опште намене ће се ангажовати у гашењу пожара на 
отвореном, за изградњу заштитних насипа, црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, 
за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља 
угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине, као и за 
предузимање превентивних мера од настанка опасности. 
 

Лична и узајамна заштита  

 

Члан 16. 

 

Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за спровођење личне заштите и 
самопомоћи и пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна.  
Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик припремања и организованог учешћа 
грађана у заштити и спасавању обухвата мере и поступке њихове непосредне заштите и 
спасавања у пословним и стамбеним зградама и другим објектима где живе и раде.  
 
На основу процене угрожености, општинска управа набавља средства за личну и узајамну 
заштиту и друга средства за заштиту и спасавање на угроженим територијама и то: средства 
за пружање прве помоћи, гашење почетних и мањих пожара, расчишћавање урушених 
објеката и откопавања плитко затрпаних, чишћење површина од снежних наноса и леда, 
приручна средства за дезинфекцију и деконтаминацију и сл.  
 
 

Мере цивилне заштите  
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Члан 17. 

За потребе заштите и спасавања становништва на простору општине, сви субјекти смањења 
ризика од катастрофа а посебно општинско веће, штаб за ванредне ситуације, општинска 
управа и субјекти од посебног значаја ће планирати организовати и предузимати мере 
цивилне заштите, поштујући специфичност њиховог садржаја и њихову примену кроз мере 
и активности по појединим опасностима, планским документима разрадити мере 
заједничке за све опасности које угрожавају територију јединице локалне самоуправе и то:  
       

- Узбуњивање становништва; 
- Евакуацију становништва и стоке; 
- Збрињавање угроженог становништва; 
- Прву и медицинску помоћ и  
- Асанацију. 

 
Међуопштинска сарадња  

 

Члан 18. 

 

Општина Опово ће успоставити сарадњу са суседним општинама у припремама, 
планирању, организацији и спровођењу система смањења ризика од катастрофа. У том 
смислу биће потребно ускладити Процену ризика од катастрофа и поједина планска 
решења у Плану заштите и спасавања. Посебну сарадњу остварити са суседним општинама 
по питању израде Плана смањења ризика од катастрофа за све заједничке ризике. 

 

Обучавање  

 

Члан 19. 

Општинска управа ће планирати обуку припадника јединица цивилне заштите опште 
намене и повереника и заменика повереника цивилне заштите.  
За потребе организовања и извођења обуке, обезбедити финансијска средства из буџета. 
 

Финансирање  

 

Члан 20. 

 

Општинска управа ће у сарадњи са општинским већем планирати и предложити Скупштини 
општине да у Буџету усвоји финансијска средства потребна за функционисање система 
смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама на простору 
општине. 
За ову намену обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, 
донације, помоћи и др. 
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За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних 
непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности, из буџета општине, финансираће се 
следеће активности: 

- организовање, опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације; 
- организовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене; 
- обука повереника и заменика повереника цивилне заштите; 
- трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 
- изградња система за узбуњивање на територији општине; 
- набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за јединице 

цивилне заштите опште намене; 
- организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга рада 

општине; 
- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним 

могућностима; 
-  и друге послове  у складу са законом  и другим прописима. 

 
Наведе активности се, поред средстава из буџета, могу реализовати и путем донација, 
поклона и других видова помоћи, у складу са законом, као и наменски пренетим 
средствима из Републичког буџета.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине Опово бр.011-30/2011 од 29.12.2011. године и 
бр.011-27/2012 од 27.12.2012. године. 

 

 
Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Општинском службеном 
гласнику општине Опово”. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                         Ненад Јосић, дипл.инж. 
БРОЈ: 011-50/21 
ДАНА: 30.11.2021. године 
О П О В О 
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96 
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  30.11.2021. године, 

донела је: 

 

 

З А K Љ У Ч А К 

 

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

ДИРЕКТОРА ПУ  „БАМБИ“ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

I 

 

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

радну 2020/2021.годину, који су усвојени на седници Управног одбора установе дана 

17.11.2021.године. 

 

II 

 

Закључак објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово.“ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО                                                                                                              

Број : 06-75/21 

Датум: 30.11.2021. године                                                                         

О П О В О 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Ненад Јосић, дипл.инж. 
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САДРЖАЈ: 
 
 
 

1. Решењe о потврђивању мандата одборника;  
2. Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији 

општине Опово; 

3. Одлукa о локалним комуналним таксама на територији општине Опово; 

4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 

Опово; 

5. Закључак о прихватању Извештаја о раду ПУ „Бамби“  за радну 2020/2021 годину 

и Извештаја о раду директора установе 

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

 

 


