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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС '' бр  129/07, 83/14-др. 

закон, 101/16-др. закон, 47/18, 111/21- др. закон  и члана 40. тачка 13. Статута општине Опово 

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

одржаној дана 21.06.2022. године, донела је: 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАМБИ“ ОПОВО 

 

 

 

1. Даје се сагласност на Статут Предшколске установе „Бамби“ Опово који је донео Управни 

одбор установе на седници одржаној дана 08.04.2022. године. 

2. 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 
 

Правни основ за доношење Решења налази се у члану 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС '' бр  129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18, 111/21- др. Закон) и члану 
40. тачка 13. Статута општине Опово (''Општински службени гласник општине Опово'' бр. 2/19). 
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС '' бр  129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др. закон, 47/18, 111/21- др. Закон) и чланом 40. став 1. тачка 13 Статута општине Опово 
(''Општински службени гласник општине Опово '' бр. 2/19 ), одређена је надлежност Скупштине 
општине  да даје сагласност на статуте установа, организација и служби чији је оснивач. 
 
Управни одбор Предшколске установе „Бамби“ Опово на седници одржаној дана 08.04.2022. 
године, донео је Одлуку о доношењу Статута Предшколске установе „Бамби“ Опово и исту доставио 
Скупштини општине  на  сагласност. 
 
Разлог за доношење Статута , је усаглашавање  текста Статута установе са законским одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-
др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и других прописа који регулишу систем предшколског 
васпитања. 
 
На основу изнетог, предложено је  Скупштини  општине  Опово да донесе Решење о давању 
сагласности на Статут Предшколске установе „Бамби“ Опово, у датом тексту. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ : 02-19/22                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ДАНА : 21.06.2022. године                                                                                    др сци. Драган Угринов             
О П О В О 
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Скупштина општине општине Опово  на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 

члана 40. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр 2/19), на 

седници одржаној 21.06.2022. године, донела је:  

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА  ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ОПОВО 

 

1. Катарини Николић Ралић  , дипломираном аудио визуелном уметнику из области 

драматургије, из Опова, ул. Бориса Кидрича бр. 56., дана 21.06.2022. године, престаје 

дужност директора Општинске народне библиотеке Опово, због истека мандатног 

периода на који је именована. 

 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА         

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО     

Број: 02-20/22           

Дана: 21.06.2022. године  

О П О В О 

                                                                         

                                                                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

др сци. Драган Угринов 
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На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 

129/07, 83/14 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон),  члана 35. Закона 

о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021),  члана 

17. Закона о библиотечко-  информационој делатности („Сл. Гласник РС“ број 52/2011 и 78/2021),  

члана 40. тачка 13. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ број 

2/19), по прибављеној сагласности Градске библиотеке Панчево број 420 од 02.06.2022. године, 

Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 21.06.2022. године, донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО 

 

I 

КАТАРИНА НИКОЛИЋ РАЛИЋ  из Опова ул.Бориса Кидрича 56., дипломирани аудио визуелни 
уметник из области драматургије, именује  се  за  директора Општинске народне библиотеке Опово,  
на мандатни  период од 4 године.   
 
Мандат директора  тече почев од наредног дана од дана именовања. 

 

II 

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 

Чланом 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 40. тачка 13. Статута општине 
Опово, прописано је да Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби чији је оснивач. 
Законом о библиотечко - информационој делатности, у члану 17. утврђено је да оснивач именује 
директора библиотеке након спроведеног јавног конкурса на начин и по поступку прописаном 
одредбама закона којим се уређује област културе, као и да  на именовање сагласност даје 
директор библиотеке која обавља матичну функцију за ту библиотеку.  
У складу са чланом 35. Закона о култури,  Управни одбор Општинске народне библиотеке Опово 
расписао је и спровео конкурс за именовање директора ове установе. По истеку  рока за подношење 
пријава на конкурс Управни одбор је, у складу са Законом о култури , Одлуком о спровођењу јавног 
конкурса,  спровео изборни поступак у коме је извршен увид у документацију кандидата Катарине 
Николић Ралић као јединог учесника на  конкурсу.  
У поступку је утврђено да кандидат Катарина Николић Ралић испуњава услове конкурса , а затим је 
извршена  провера стручних , организационих и  других способности кандидата , знања и вештина  
неопходних  за обављање функције директора.   
Управни одбор библиотеке је на седници 18.05.2022. године констатовао да Катарина Николић 
Ралић испуњава све услове за именовање за директора,  утврдио Листу кандидата са предлогом да 
оснивач именује Катарину Николић Ралић за директора Општинске народне библиотеке и исту 
доставио Скупштини на одлучивање. 
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У складу са чланом 17. Закона о библиотечко информационој  делатности,  прибављена је 
сагласност  Градске библиотеке Панчево,  као матичне библиотеке, број 420 од 02.06.2022. године.  
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
13.06.2022. године , на основу листе за именовање кандидата , записника о изборном поступку и 
мишљења Управног одбора , утврдила је предлог решења и упутила Скупштини општине  на 
одлучивање. 
На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву решења. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА         
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО     
Број: 02-21/22           
Дана: 21.06.2022. године  
О П О В О 
                                                                         

                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

   др сци. Драган Угринов 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 41. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 59. Одлуке о усклађивању одлуке о  промени 
оснивачког акта Јавног предузећа '' Младост'' Опово (     пречишћени текст) („Општински службени 
гласник општине Опово“ број 1/20), и  члана 40. Став 1. тачка 12. Статута општине Опово 
(''Општински службени гласник општине Опово'' број 2/19), Скупштина општине Опово на седници 
одржаној дана 21.06.2022, донела је следећу:  

О Д Л У К А 
О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „МЛАДОСТ“ ОПОВО 

 

Члан 1. 

Обуставља се поступак за именовање директора Јавног предузећа за производњу, 
пречишћавање и дистрибуцију воде „Младост“ Опово, покренут Одлуком  о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Јавног предузећа „Младост“ Опово, Скупштине општине Опово, 
бр.011-55/21  од 20.12.2021. године,  чији је саставни део текст  огласа о јавном конкурсу објављен 
у „Службеном гласнику РС“ бр. 127/21 дана 24.12.2021 .године.   

Члан 2. 
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Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Општинском 
службеном гласнику општине Опово“ и на интернет страници општине Опово. 

О б р а з л о ж е њ е  
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији 

је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Статутом општине Опово, чланом 40. став 1. тачка 12. прописано је да Скупштина општине 
именује директоре јавних предузећа чији је оснивач, у складу са законом. 

Скупштина општине Опово, на седници одржаној 20.12.2021.године,  донела је Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Младост“ Опово,  чији је 
саставни део текст  огласа о јавном конкурсу. 

Оглас о јавном  конкурсу за именовање директора  Јавног предузећа ''Младост''  Опово  
објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 127/21 дана 24.12.2021. .године,  у дневном листу 
„Дневник“  од 28.12.2021. године. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ . 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа, коју је именовала Скупштина општине Опово на седници   20.12.2021. године. 

  Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа,  по истеку рока за 
подношење пријава, констатовала је да су на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног  
предузећа „Младост “ Опово, благовремено поднете две пријаве. 

Дана 17.06.2022. године Комисија је на одржаној седници константовала да су оба 
кандидата за избор директора ЈП „Младост“ Опово повукли поднете пријаве на јавни конкурс за 
избор директора ЈП „Младост“ Опово, те је доставила Скупштини општине Опово предлог о 
обустављању поступка јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа „Младост“ 
Опово. 

          На основу достављеног записника о спроведеном изборном поступку за избор директора ЈП 
„Младост“ Опово, Општинска управа је припремила предлог Одлуке о обустављању поступка јавног 
конкурса за именовање директора јавног предузећа „Младост“ Опово. 

На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ОПОВО 

БРОЈ: 011-10/22                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ДАНА: 21.06.2022. године                                                                                           др сци. Драган Угринов 
О П О В О 
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На основу члана 46. став 1., члана 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/16, 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – други закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине 
Опово („ Општински службени гласник општине Опово “, бр.2/19), Скупштина оптине Опово, на 
седници одржаној дана 21.06.2022. године, донела је:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦУЈУ ВОДЕ „МЛАДОСТ“ ОПОВО 
 
 
I 

Утврђује се да Вујић Игору,  из Опова  ул Максима Горког 54., престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост“ Опово 
, због истека периода на који је именован.  
Мандат вршиоца дужности директора престаје даном одржавања седнице Скупштине општине 
Опово, односно  закључно са  21.06.2022.године. 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

члану 40.  став 1 . тачка 12. Сатута општине Опово („ Општински службени гласник општине Опово 

“, бр.2/19),  којим је утврђено да скупштина у складу са законом  именује и разрешава надзорне 

одборе и директоре јавних предузећа, чији је оснивач. 

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

мандат директора престаје истеком периода на који је именован , оставком и разрешењем. 

 

Игор Вујић , именован је за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за производњу 
пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост“ Опово  решењем Скупштине општине Опово бр 02-
7/21 од 25.01.2021. године. Обзиром да је истим решењем одређено да мандат именованог може 
трајати до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године, 
Скупштина општине Опово је овим решењем утврдила престанак мандата дана 21.06.2022. године. 
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Поука о правном средству: 

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

дана од дана достављања решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-22/22                                                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
Дана: 21.06.2022. године                                                                                                др сци. Драган Угринов 
ОПОВО 
 
 
29 
 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласникРС“, број 129/07 и 
83/14-др. Закон  и 47/18), члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 
15/16 и 88/19) и члана 40. Статута Општине Опово („Општински службени гласник Општине Опово“ 
бр 2/19), Скупштина општине Опово  на седници одржаној дана: 21.06.2022. године , донела је 
 

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

 
I 

Именује се МАНЧЕВ СЛАВКО, дипломирани инжењер пољопривреде, из Сефкерина , Народног 
Фронта  89а, на функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа за производњу, 
пречишћавање и дистрибуцију воде „ Младост“ Опово, на период до именовања директора по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године. 
 

II 
 Именовани вршилац дужности директора ступа на функцију  дана 22.06.2022. године. 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 

IV 
Ово решење бјавити у „Службеном гласнику РС“, „Општинском службеном гласнику општине 
Опово“ и интернет страници Општине Опово. 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца дужности  директора јавног предузећа 
за производњу , пречишћавање и дистрибуцију воде„ Младост“ Опово, садржан је у члану 52. 
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Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члану 40. Статута 
општине Опово („Општински службени гласник Општине Опово“ бр 2/19).  
Чланом 52. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац дужности директора може 
именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном конкурсу, на мандатни 
период од најдуже годину дана, као и да исто лице не може бити два пута  именовано за вршиоца 
дужности директора.  
Чланом 40. Статута општине Опово прописано је да Скупштина између осталог именује и разрешава 
надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач. 
Благовремено покренут поступак за именовање директора јавног предузећа за производњу, 
пречишћавање и дистрибуцију воде ЈП „Младост“ Опово, неуспешно је окончан, а досадашњем 
вршиоцу дужности директора Јавног предузећа „Младост“ Опово, престао је мандат вршиоца 
дужности директора  због истека периода на који је именован.   
Како би се обезбедио континуитет обављања делатности за које је Јавно предузеће основано 
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе утврдила је предлог да се до 
именовања директора по јавном  конкурсу за вршиоца дужности директора именује Славко 
Манчев.  
На основу изложеног Скупштина општине Опово , донела је решење као у диспозитиву.  
 
Поука о правном средству :  
Против овог решења није дозвољена жалба , а може се покренути управни спор код Управног суда  
у року од 30 дана од дана достављања.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-23/22                                                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ                                                                           
Дана: 21.06.2022. године                                                                                               др сци. Драган Угринов 
О П О В О    
 
 
30 

 
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 

21.06.2022. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''БАМБИ'' 

ОПОВО СА ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ  ЗА РАДНУ 2022/2023.ГОДИНУ 
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I 

 

Даје се сагласност на годишњи План рада Предшколске установе ''Бамби'' Опово за радну 
2022/2023.годину са Планом рада директора установе, усвојен од стране Управног одбора установе 
одлуком број 273/3 на седници одржаној дана 10.06.2022. године. 
 

ll 

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

општине Опово.''  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АПВ 

ОПШТИНА ОПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     

Број : 02-24/22                                                                                ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Датум: 21.06.2022. године                                                                                   др сци. Драган Угринов 

О П О В О 

 

31 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/14- др. закон, 101/16- др. Закон и 47/18 ), члана 28. став 2.  Закона о комуналним 

делатностима („Службени  гласник РС“ бр. 88/2011, 104/16 и 95/18 ), члана 27.  Уговора о 

поверавању обављања комуначне делатности одржавања чистоће у општини Опово од 30.01.2009. 

године, члана 70. Статута општине Опово (Општински службени гласник општине Опово бр.2/19) и 

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

8/2008), Општинско веће на седници одржаној дана 31.05.2022. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА САКУПЉАЊА И 

ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ОПШТИНИ ОПОВО 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о Нови Бечеј о 

цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини опово од  

18.04.2022. године , достављену Општинској управи Опово дана 21.04.2022. године, 

заведену под бројем 352-153/22  и то: 

 
Цене комуналних услуга сакупљања комуналног отпада: 
 

▪ Домаћинства, по члану домаћинства                                    145,59 дин 

▪ Домаћинства која се сматрају  социјалним сучајем, по члану  домаћинства   118,29 дин 

▪ Правна лица m2                                                               31,45 дин 

▪ Јавне установе                                                                  17,20 дин 
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Цене комуналних услуга транспорта комуналног отпада: 

▪ Домаћинства, по члану домаћинства                                        43,83 дин 

▪ Домаћинства која се сматрају социјалним случајем, по члану домаћинства        24,93  дин 

▪ Правна лица m2                                                                            6,64  дин 

▪ Јване установе                                                                               3,65  дин 

Цене су изражене без обрачунатог ПДВ-а. 

2. Цене утврђене Одлуком пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о од  18.04.2022.  

године, на коју је дата сагласност овим Решењем, примењиваће се почев од 01.06.2022. 

године. 

3. Даном почетка примене овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине 

Опово о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга Брантнер отпадна 

привреда д.о.о Нови бечеј број  02-12/21  од  24.02.2021.  године. 

4. Ово решење објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ОПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

БРОЈ: 02-18/22                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

ДАНА: 31.05.2022. године                                                                Милош Марков, дипл.екон. 

О  П  О В О 
 

 
 



Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  

АП Војводина 

Општина Опово 

Комисија за израду Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

у државној својини 

Број:320-37/2022 

Датум: 20.06.2022. године 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 

62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима 

и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 

25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта општине Опово, расписује јавни позив свим 

физичким и правним лицима, којим обавештава: 

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног 

објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда 

који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су 

уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу 

најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за 

гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право 

пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава 

и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: 

сточарство), 

 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на 

пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Опово за 2023. 

годину, до дана 31. октобра 2022. године. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 

власништва над пољопривредном инфраструктуром je : 

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над 

пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно 

одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);  

2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром: 



а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру 

која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне 

самоуправе) и /или 

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу 

са Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру 

која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац 

захтева) и/или 

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на 

инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута 

након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица 

(подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну 

инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац 

захтева). 

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац 

захтева); 

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне 

самоуправе); 

 

II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 

сточарства je: 

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од 

стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља 

подносилац захтева);  

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне 

самоуправе); 

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, 

односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних 

грла: 

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд 

- Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд - 

Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет 

Нови Сад - Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења 

(доставља подносилац захтева); 

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису 

у систему уматичења (доставља подносилац захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број 

условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица 

о продаји, предаји на клање и извозу животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за 

земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се 

подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља 

подносилац захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података 

код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива; 

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког 

лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, 

прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи: 



- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног 

земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,  

- списак повезаних лица  (назив правног лица са матичним бројем/име и презиме 

физичког лица, сродство и ЈМБГ) 

(Напомена: код физичких лица и предузетника повезаним лицима сматра се: 

деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, ванбрачни партнер, усвојеник и 

усвојилац уколико имају пребивалиште на истој адреси, код правних лица 

повезаним лицима сматра се: правно, односно физичко лице, односно 

предузетник које у том правном лицу има најмање 25% учешћа у капиталу, а код 

задруге повезаним лицима сматра се: физичко лице – члан задруге.  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 

пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на 

територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља 

јединица локалне самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 

пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем 

захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из 

изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )                                

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту 

(уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво 

пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази 

објекат, односно животиње. 

Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа 

по основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 

1. септембра 2022. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне 

инспекције, односно за остваривање права пречег закупа по основу сточарства Захтев 

за излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. септембра 2022. 

године.  

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације 

која се доставља до 31. октобра 2022. године и обавезно садржи тачно наведене све 

катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност 

система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 

пластеника, као и рода воћњака и винограда. 

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица 

локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2022. године. 

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег 

закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине 

пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је 

утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у 

складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту. 

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да 

гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан 

Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од 

стране надлежног органа који издаје исправу.  

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за 

сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 

3. 

 



За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву 

годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство 

обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње 

закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као 

повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње 

закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног 

плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права 

пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак 

давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само 

за тако утврђену површину земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у 

просторијама Општинске управе општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10, 

или са сајта www.opovo.org.rs.  

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива 

је 31. октобар 2022. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном 

позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен. 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или 

поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање 

права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2023. 

годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2023. 

годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територији општине Опово, на адресу: Општинска 

управа општине Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10. На полеђини коверте наводи се 

назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана 

Антић, телефон: 013/681-030, email:draganaantic70@gmail.com или лично у просторијама 

Општинске управе општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10. 

Овај јавни позив објавити у Општинском службеном гласнику општине Опово, 

на интернет страници општине www.opovo.org.rs и огласним таблама месних 

канцеларија. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Драгана Антић 

 

 

http://www.opovo.org.rs/


Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  

АП Војводина 

Општина Опово 

Комисија за израду Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

у државној својини 

Број: 320- 37/2022 

Датум: 20.06.2022. године 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 

62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима 

и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 

25/2020,133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљиштаопштине  општине Опово ( у даљем тексту: 

Комисија), расписује јавни позив којим обавештава: 

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe 

да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у 

државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 

хектара; 

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава 

и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење 

површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена 

делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара; 

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; 

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. 

годину, до 31.октобра 2022. године.  

 

Потребна документација: 

 

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од 

стране одговорног лица  



2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице 

(не старији од шест месеци) којим се доказуједа је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; 

3) Изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне 

заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус 

подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права 

на коришћење земљишта без накнаде. 

 Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у 

неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у 

случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене 

документације. 

 

 Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 08 до 15 часова, у 

просторијама Општинске управе општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10 

или са сајта www.opovo.org.rs  

 

 Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. 

октобар 2022. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 

сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен. 

 

 Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници 

општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право 

коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. 

годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Опово за 2023. годину, на адресу: Општинске 

управе општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10. На полеђини коверте 

наводи се назив и адреса подносиоца захтева. 

 

 Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана 

Антић, телефон: 013/681-030, email:draganaantic70@gmail.com или лично у просторијама 

Општинске управе општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича бр 10. 

 

 Овај јавни позив објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово“,  

на интернет страници општине www.opovo.org.rs  и огласним таблама месних 

канцеларија. 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ. 

         Драгана Антић 



Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2023.годину 

 

 

ЗАХТЕВ 

за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта 

у државној својини без плаћања накнаде на територији 

општине Опово за 2023. годину 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Пуно пословно име (образовна установа-

школа, пољопривредна стручна служба, 

социјална установа, високообразовна 

установа-факултет или научни институт 

чији је оснивач држава, установа за 

извршење кривичних санкција, правно 

лице у државној својини регистровано за 

послове у области шумарства (у даљем 

тексту установа) 

 

Седиште установе (поштански број, место, 

улица и број) 

 

Број телефона  
 

E-mail адреса 

 

 

Матични број 
 

ПИБ подносиоца 
 

Име, презиме и функција одговорног лица 
 

Број телефона и е-маил адреса    

одговорног лица 

 

Име и презиме лица за контакт, телефон, 

мобилни телефон и е-маил адреса 

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од 

стране одговорног лица 

2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не 

старији од шест месеци)којим се доказује да је оснивач Република Србије, аутономна 

покрајина или јединица локалне самоуправе 

3. Изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, 

пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца 

захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење 

земљишта без накнаде. 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позив, у 

неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у 

случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене 

документције. 

Датум:__________ 2022. године                                                              Подносилац захтева 

                                                                                                         ____________________ 



Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2023. годину 

 

З А Х Т Е В 
за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта  

у државној својини, по основу власништва над пољопривредном 

инфраструктуром на територији општине Опово за 2023. годину 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме (за физичко лице), односно 

пун назив (за правно лице) 

 

Пребивалиште / седиште (поштански број, 

место, улица и број) 

 

Број телефона и број мобилног телефона 
 

Број регистрованог пољопривредног 

газдинства 

 

Е-маил адреса 
 

*Матични број 
 

*ПИБ подносиоца 
 

Број рачуна и назив банке 
 

*Име, презиме и функција одговорног лица 
 

*Број телефона и е-маил адреса одговорног 

лица 

 

*Име и презиме лица за контакт, број 

телефона, број мобилног телефона и  

е-маил адреса 

 

____________________________ 
          1 Поља означена звездицом попуњава само правно лице. 

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРДНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА           

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

Власник сам 

(обележити знаком X у пољу у левој колони) 
Опис инфраструктуре 

   Система за наводњавање   

   Система за одводњавање  

 Рибњака   

 Пољопривредног објеката   

 Стакленика   

 Пластеника   

 Вишегодишњих засада (воћњака и винограда 

који су у роду) 

 



 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2 

1.  Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији 

општине Опово за 2022.годину потписан од стране физичког лица, односно одговорног 

лица у правном лицу (доставља подносилац захтева); 

2.  Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром: 

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру 

која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне 

самоуправе)и/или 

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу 

Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која 

није укњижена у јавној евиденцији о непокретности(доставља подносилац 

захтева) и/или 

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на 

инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након 

јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца 

захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у 

складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева) 

3.  Записник Републичке пољопривредне инспекције3(доставља подносилац захтева) 

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан регистрованог пољопривредног 

газдинства у активном статусу најмање три године(прибавља јединица локалне 

самоуправе 
_____________________________ 

2 – Заокружити број и слово; 

3 – Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна 

су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2022. године, поднесу Захтев за излазак Републичке 

пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник Републичке 

пољопривредне инспекције саставни је део документације која се доставља до 31. октобра 2022. године и 

обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле или делове парцела на којима је утврђена 
функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 

пластеника, као и рода воћњака и винограда. 

Напомена: Сва документација која се доставља у складу са овим јавним позивом мора да гласи на исто 

правно или физичко лице, које може бити носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинстава 

и мора бити оверена и потписана од надлежног органа који издаје исправу. 

Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној 

документацији истинити и веродостојни. 

 

Датум:__________ 2022. године                                                              Подносилац захтева 

                                                                                                                    ________________ 

 



Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2023. годину 

 

З А Х Т Е В 

за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта 

у државној својини, по основу сточарства, на 

територији oпштине Опово  за 2023. годину 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме (за физичко лице), односно 

пун назив (за правно лице) 

 

Пребивалиште / седиште (поштански број, 

место, улица и број) 

 

Број телефона и број мобилног телефона 
 

Број регистрованог пољопривредног 

газдинства 

 

Е-маил адреса 
 

*Матични број 
 

*ПИБ подносиоца 
 

Број рачуна и назив банке 
 

*Име, презиме и функција одговорног лица 
 

*Број телефона и е-маил адреса одговорног 

лица 

 

*Име и презиме лица за контакт, број 

телефона, број мобилног телефона и          

е-маил адреса 

 

____________________________ 
          1 Поља означена звездицом попуњава само правно лице. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2
 

1. Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној     

својини, по основу сточарства, на територији општине Опово  за 2023. годину, потписан од 

физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу(доставља подносилац захтева)  

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан регистрован пољопривредног аздинства 

у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе) 

3.  Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно 

закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла: 3  



    a)  Потврда о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд – Земун         

(изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд – Земун), односно за 

територију АП Војводине Пољоприведни факултет Нови Сад- Департман за сточарство – за 

животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);  

    б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које нису у систему 

уматичења 4  (доставља подносилац захтева) 

4.  Уговори о закупу пољопривредног земљишта закључени са другим лицима за земљиште 

које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који 

су оверени од стране надлежног органа 5  (доставља подносилац захтева) 

5.  Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података, код 

надлежних органа, који су неопходни за реализацију јавног позива   

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписана од стране физичког лица, 

односно одговорног лица у правном лицу, дата под пуном кривичном, прекршајном и 

материјалном одговорношћу, која садржи: 

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на 

територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,  

- списак повезаних лица6 (назив правног лица са матичним бројем/име презиме физичког 

лица, сродство и ЈМБГ)  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 
пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији 
јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев ( прибавља јединица локалне 
самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 

пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. 

(прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 

6. који доставља подносилац захтева )  

2  – Заокружити број и слово.  

3 – Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља 

посебну потврду, односно записник Републичког ветеринарског инспектора.  

4 – Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу сточарства дужна су да 

благовремено, а најкасније до 1. септембра 2022. године, поднесу Захтев за излазак Републичке 

ветеринарске инспекције. Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла 

која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу 

животиња.  

5 – Сва ограничења из члана 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, 

власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где 

се налази објекат, односно животиње.  

6 – Код физичких лица- повезаним лицима сматрају се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, 

усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица - 

повезаним лицима сматрају се: правно лице и / или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу 

(акција, удела или гласова).  

Напомена: Сва документација која се доставља у складу са овим јавним позивом мора да гласи на исто 

правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава 

и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.  

 

Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној 

документацији истинити и веродостојни.  

 

Датум:__________ 2022. године                                                             Подносилац захтева  

______________________ 

 



САДРЖАЈ: 
 

 

 

 

 

 

- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАМБИ“ ОПОВО 

-РЕШЕЊО УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА  ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО 

- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО 

-ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЛАДОСТ“ ОПОВО 

- РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И        

ДИСТРИБУЦУЈУ ВОДЕ „МЛАДОСТ“ ОПОВО 

- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО 

- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''БАМБИ'' ОПОВО СА ГОДИШЊИМ 

ПЛАНОМ РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ  ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ 

-РЕШЕЊ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА САКУПЉАЊА И ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

У ОПШТИНИ ОПОВО 

 

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

-ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА, 

НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

- ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА 

НАД ПОЉОПРИВРЕДНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

- ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО, Бориса Кидрича 10  

ГЛ.И ОДГ УРЕДНИК: Јелена Петровић  

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Зоран Лазић  

ТЕЛ: 013 681 030  

Штампа: Општина Опово 
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