
Поштовани грађани Опова, Сефкерина, Баранде и 
Сакула.
Настављамо са праксом да вам сваке године 
подносимо извештај о нашем раду у протеклом 
периоду. Изузетно сам поносан јер могу да вас 
погледам у очи и кажем  - Све што смо обећали у мају 
прошле године – испунили смо! Показали смо да 
нашу локалну заједницу водимо домаћински и да 
смо људи од речи. 
Прихватио сам се овог посла како бисмо донели 
велике промене, како бисмо урадили све оно што 
није урађено у претходним деценијама, да наша 
Општина постане место у којем је добро живети – да 
постане уређена, успешна и напредна.
Од првог дана мандата кренули смо вредно и 
предано да радимо, упркос свим тешкоћама са 
којима смо се суочавали, а које су остале као 
последица немара, незнања, небриге, али и лоше 
намере и лоше управе људи који су водили Општину 
пре нас.
Циљ нам је био да свакога дана урадимо нешто ново 
за бољи живот људи који овде живе, раде и стварају, 
да урадимо нешто за нашу децу и за наше родитеље, 
за све нас – јер су Опово, Сефкерин, Баранда и Сакуле 
једина кућа коју имамо.
Радили смо вредно и почели да стварамо другачије 
лице наше Општине, да остављамо траг у времену и 
поправљамо све оно што је деценијама разарано. 
Данас, с поносом могу кажем да се наш рад и види. И 
хоћу да вас обрадујем добрим вестима.

Баш као што Влада Србије и председник Републике 
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модерну, уређену, јаку и стабилну државу, 
привредно јаку и цењену на међународном плану, 
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даноноћно и са пуно напора и одрицања јер тако смо 
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места, заштите животне средине, изградње 
туристичких и тематских целина, унапређења 
пољопривреде, саобраћаја, здравствених услуга и 
спорта, до стварања бољих услова за образовање, 
развој културе и социјалне заштите.
Као што сам већ рекао, у овој, другој години мандата, 
испунили смо све што смо обећали грађанима на 
овом истом месту, пре тачно годину дана. 
Али, нема стајања, нити опуштања. Настављамо 
даље са радом и реформама које нам доносе 
убрзани развој, које ће нам омогућити да стигнемо 
развијеније општине које су нам далеко одмакле, 
док смо ми стајали у месту или назадовали.
Наш циљ је да наставимо вредно да радимо и да им 
се приближавамо. И бићемо им све ближи са сваком 
новом инвестицијом, новим километром пута, 
новим освојеним знањем, новим производом, 
новом вредношћу коју стварамо... а стварамо је 
сваког дана....
Марљивост, одговорност и посвећеност у раду 
донели су нам прве успехе, а обећавам да ћемо 
наставити да се боримо да напредак стигне до сваке 
куће у нашој Општини, да грађани виде промене и 
бољитак и када изађу на улицу, и када отворе своје 
новчанике.
Моје обећање вама је да ће свака наредна година 
бити боља од претходне. Али и да ћемо сви заједно 
вредно радити да испунимо то обећање.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОПОВО
Др Зоран Тасић

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ДАНИ ОПШТИНЕ 2017 
Нова концепција обележавања и 
прослве Дана општине привукла је до 
сада рекордан број посетилаца. 
Низом културних манифестација 
током четири дана, Дани општине 
Опово постали су туристички бренд 
наше општине.  По први пут је 
организована свечана Академија на 
којој су уручене „Мајске награде“ за 
најистакнутије појединце из наше 

средине у прошлој години, поново је 
покренут Дечији фолклорни фестивал 
„Ђурђевак“, организован је етно-
базар и традиционална изложба 
оповачких уметника у част св.оца 
Николе, Куп толеранције и гулашијада 
у Баранди, а као финале одржан је 
велики концерт  на  отвореном 
популарног Лексингтон бенда. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018
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ПРОЈЕКАТ МОБИЛИЗАЦИЈЕ И РАЗВОЈА 
РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У склопу пројекта „Мобилизација и развој ромске 
заједнице“, Екуменска хуманитарна организација је 
током два дана предавања и обуке одржала први 
модул у Опову.
У склопу трогодишњег пројекта биће спроведене 
активности на унапређењу знања и вештина 
представника ромске заједнице из шест општина у 
Србији. Учеснице и учесници пројекта су 
представници ромских заједница из партнерских 
општина, међу којима је и Општина Опово, као и 
представници институција и других заинтересованих 
група.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ
Поводом „Међународног дана породице“, 
Предшколску установу „Бамби“ у Опову посетила је 
начелница Јужнобанатског управног округа Данијела 
Лончар, која је заједно са председником општине 
Опово др Зораном Тасићем и руководством установе 
обишла одељења и дружила се са децом вртића 
Бамби. Од стране Округа, установи су уручене играчке 
што је малишане посебно обрадовало. 

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

СВЛАЧИОНИЦЕ И ТОАЛЕТИ НА 
СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ
Инвеститор овог пројекта је Општина Опово, 
финансијер изградње објекта и уређења 
ентеријера Агрос доо Опово, док је ЈП „Младост“ 
Опово одрадила припремне радове и радове на 
повезивању водоводне мреже. Објекат има две 
свлачионице (мушка и женска), две туш кабине и 
четири тоалета, као и две чесме испред самог 
објекта. 

МАТУРСКИ БАЛ НА ЦЕНТРАЛНОМ ТРГУ У 
ОПОВУ
Матуранти Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из 
Опова, Баранде, Сакула и Сефкерина по први пут су 
2017. године одржали матурски бал на централном 
тргу у Опову. Матурски бал је спроведен у организацији 
Савета родитеља осмог разреда, логистичку подршку 
локалне самоуправе и ЈП „Младост“ Опово. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ГОСТОВАЊЕ ТАМБУРАШКОГ ОРКЕСТРА ОШ 
„ЗОРАН ПЕТРОВИЋ“ У ГРЧКОЈ

Тамбурашки оркестар ОШ „Зоран Петровић ˮ из 
Сакула, предвођени својим наставником музичког и 
вођом оркестра Милетом Врановим, учествовали на 

Интернационалном фестивалу фолклора у Грчкој 
(Ставрос). Тамбураши пре свега истичу Општину 

Опово као генералног спонзора без чије подршке 
овај пут не би био могућ. 

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ 
ОПОВО

Министар просвете, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић посетио је Општину Опово и 

Основну школу „Доситеј Обрадовић“. Министра је 
дочекао председник општине др Зоран Тасић са 

својим сарадницима, а затим је одржан заједнички 
радни састанк где је договорена сарадња у вези 

нових пројеката.  

МАТУРСКО ВЕЧЕ ОШ „ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО

У Хотелу „Стари Банат“ у Опову 107 „осмака“ 
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ прославило 

своју малу матуру. Прослави су претходиле 
свечаности у све четири школе у Опову, Баранди, 

Сакулама и Сефкерину, где су уз присуство 
родитеља, рођака, ученика, наставника и грађана, 

представљени овогодишњи матуранти. На 
почетку матурске вечери, матуранте је поздравио 

председник општине др Зоран Тасић, који је 
разговарао са матурантима и сваком матуранту 

уручио поклон локалне самоуправе, која је као и 
прошле година била генерални спонзор матурске 

вечери. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА
Пројекат инсталирања камера за видео надзор на 
улазима у Опову из правца Баранде и Сефкерина, 

као и инсталирање мониторинг центра у Полицијској 
станици Опово. Поред нових инсталирања и сви 

остали, раније инсталирани видео надзори на 
другим саобраћајницама, јавним установама и 

објектима повезани су са мониторинг центром. Циљ 
овог пројекта јесте повећање квалитета безбедности 

грађана и њихове имовине, а мониторинг ће се 
вршити током 24 часа, тако да ће полицијски 

службеници имати могућност непрекидног праћења 
свих кључних саобраћајница, као и објеката од јавног 

значаја и где ће у случају вршења кривичних дела 
брже и ефикасније моћи да делују у складу са својим 

овлашћењима. 
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грађана и њихове имовине, а мониторинг ће се 
вршити током 24 часа, тако да ће полицијски 
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ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА
Пољочувасрку службу ове сезоне чинила су четири 
пољочувара, који су имали теренско службено возило, 
а посао обављали уз координацију Одељења за 
инспекцијске послове Општинске управе Опово. 
Приоритети рада пољочуварске службе су били 
заштита имовине (пољопривредних производа) 
грађана, контрола одоравања некатегорисаних путева 
(ленија), паљење остатака пољопривредних 
производа и стварање дивљих депонија на 
пољопривредним површинама.
Комплетна пољочуварска служба прилагођена је 
новим Законом о физичко – техничком обезбеђењу 
где су сви пољочувари лиценцирани и обучени за 
реакције у оваквим приликама.  Током сезоне служба 
је имала више успешних акција у спречавању крађа и 
гашењу пожара у атару. 

УРЕЂЕЊЕ САКУЛСКОГ ПАРКА И ПЛАЖЕ
У организацији Месне заједнице Сакуле 
спроведени су радови на уређењу парка и плаже 
на Тамишу. Радове су извели радници Месне 
заједнице и обухватали су кошење траве, уређење 
и чишћење стаза и клупа.

УРЕЂЕЊЕ ОПОВАЧКЕ ПЛАЖЕ
Уз подршку локалне самоуправе Месна заједница 
Опово је извршила набавку 50 кубика шљунка за 
насипање плаже, док су радници комуналног 
предузећа са својом механизацијом спровели 
равнање шљунка, монтирање тушева и повезивања 
на водоводну мрежу, бетонирање постамента и 
одвода. Након равнања шљунка, урађено је 
грабуљање и чишћење комплетног простора од 
корова, дивље вегетације и смећа, као и 
дистрибуција сакупљеног отпада на депонију. 

УРЕЂЕЊЕ СЕФКЕРИНСКЕ ПЛАЖЕ
Уз подршку локалне самоуправе и ЈП „Младост“ 
Опово у Сефкерину је организована радна акција 
на уређењу сефкеринске плаже. Спроведени су 
груби радови уклањања коровске вегетације, 
чишћења и равнања простора и на крају насипање 
песка. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ЛЕТЊА УЧИОНИЦА НА ОТВОРЕНОМ
 У оповачком парку, у непосредном суседству 

Основне школе „Доситеј Обрадовић“ изграђен је  
плато површине 120 квадратних метара, који ће 

служити да основци, посебно они млађи од првог до 
четвртог разреда, али и деца предшколског ураста, 

током пролећних и јесењих дана могу изаћи из 
својих учионица и нека предавања пратити у лепо 

уређеном простору на отвореном.
Пројекат је спровело Јавно предузеће „Младост“ 

Опово са подизвођечем „Grass behaton“. 

СПАРТАКОВ АТЛЕТСКИ КРОС
Уз подршку локалне самоуправе организован је 

традиционални Спартаков атлетски крос 2017 на 
којем је учествовало преко 200 атлетичара из 

Београда, Новог Пазара, Панчева, Шапца, Сремске 
Митровице, Смедерева, Сурчина, Врдника, 

Зрењанина и Опова.

ДЕЧИЈИ ФУДБАЛСКИ ФЕСТИВАЛ
У организацији Омладинског фудбалског клуба 

„Стенли“, а под покровитељством локалне 
самоуправе у Опову је одржан дводневни 

фудбалски турнир за млађе категорије (2003 – 
2009) „Дечији фудбалски фестивал Драгослав 
Шекуларац“ на коме је наступило 60 екипа из 

Србије и Републике Српске. 

ПРИЈЕМ ВУКОВАЦА - НАГРАЂЕНИ 
НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ 

У кабинету председника општине организован је 
пријем у част носилаца Вукове дипломе, где су 

поред најбољих ученика присуствовале њихове 
разредне старешине и директорка ОШ „Доситеј 

Обрадовић“. Награђено је осам носилаца Вукове 
дипломе и један ученик из инклузивног 

програма. Ђаци генерације награђени су са 
лаптоп рачунаром, док су остали „вуковци“ 

добили по таблет рачунар. Ученик који је најбоље 
урадио матурски тест, награђен је и са 
енциклопедијом „1000 чуда природе“.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ  
Реновирање здравствених амбуланти у 
Сакулама и Сефкерину. 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У САКУЛАМА

Након 30 година прво озбиљно улагање у објекат Здравствене амбуланте Сакуле. Суфинансирајућа средства у висини од 
3.260.344 динара обезбеђена су преко конкурса Управе за капитална улагања, док је локална самоуправа сопственим 
буџетским средствима учествовала са 10% укупне вредности пројекта. У склопу реализације пројекта урађени су припремни, 
бетонски, зидарски, излатерски, столарски, керамички и молерско – фарбарски радови, санитарна опрема и измештање 
апотеке у објекат здравствене амбуланте, док је Јавно предузеће „Младост“ Опово било задужено за радове на водоводним 
инсталацијама.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
Функционалност и енергетска ефикасност 

објеката на вишем нивоу. 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У СЕФКЕРИНУ

Више од 40 година објекат Здрваствене амбуланте Сефкерин није реновиран. Средства за реализацију овог пројекта 
обезбеђена су преко конкурса Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Србије, која је финансирала комплетне 
грађевинске радове чија је вредност око 8,5 милиона динара, док је локална самоуправа финансирала израду пројектно – 
техничке документације, елаборат безбедности здравља на раду и ангажовање Надзорног одбора пројекта. У склопу 
реализације пројекта урађена је комплетна санација крова, замена столарије и реновирање фасаде објекта.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У ОПОВАЧКОМ ПАРКУ
У оквиру пројекта изградње тротоара у оповачком 
парку, постављањем бехатон плоча реконструисане 
су три пешачке стазе. Од дома културе до Галерије 
„Јован Поповић“, затим бочна стаза од дома 
културе до Општинске управе Опово и стаза од 
православне цркве до виле Михајлене. Носилац 
овог пројекта је Јавно предузеће „Младост“ Опово.  

УНАПРЕЂЕЊЕ ГЕРОНТОЛОШКИХ УСЛУГА
Заједничким напорима Центра за социјални рад 
Опово и локалне самоуправе израђен је пројекат 
чији је циљ унапређење социјалне заштите на 
територији Општине Опово. Овај пројекат којим 
се преко геронтодомаћица пружа услуга хигијене, 
набавке основних животних намирница, лекова и 
слично, од ове године има ангажована четири 
мушкарца, за пружање услуге помоћи при 
пословима као што су одржавање дворишта, 
зеленог појаса, ситних поправки у кући, 
припреме огрева за наредну зиму и кречења 
просторија.

ВИДЕО МОНИТОРИНГ У ЦЕНТРУ ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 
У сарадњи локалне самоуправе и Полицијске 
станице Опово спроведене су превентивне мере 
у циљу заштите, како радника Центра за 
социјални рад Опово, тако и њихових корисника. 
Локална самоуправа је финансирала пројекат 
који подразумева дефинисање посебне 
просторије где ће се одвијати рад под 
контролисаним условима виђања и који ће бити 
праћен у централном систему општинског 
мониторинга.

САНИРАНЕ УДАРНЕ РУПЕ НА 
САОБРАЋАЈНИЦИ ОПОВО – ЈАПАНСКИ 
ЦВЕТ
Након иницијативе председника општине у вези 
санирања оштећења коловоза на деоници 
саобраћајнице Јапански цвет – Опово, захтев је 
прослеђен надлежнима Града Београда, након 
чега је предузеће Београд пу  спровело радове на т
крпљењу ударних рупа.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА ПРЕМА 
ЗРЕЊАНИНСКОЈ МАГИСТРАЛИ

У акцији уређења путних праваца према 
зрењанинској магистрали, ЈП „Младост“ Опово 

је спровело машинско кошење банкина и 
уклањање дивљег растиња, као и исправљање 
искривљених смероказа дуж коловоза. Радови 

су финансирани из Фонда за путеве Општине 
Опово, односно наменских средстава за 

чишћење и одржавање локалних 
саобраћајница и коловоза.

РЕДОВНО СЕЗОНСКО СУЗБИЈАЊЕ 
АМБРОЗИЈЕ

Као и сваке године, Инспекција заштите живорне 
средине Општинске управе Опово током јула 

спроведи је акцију сузбијања амброзије на 
територији Општине Опово. Акција се спроводи 
кошењем надземног дела биљке на утврђеним 

локацијама њеног распростирања, а извођач 
радова је ЈП „Младост“ Опово. 

УРЕЂЕН ПАРКИНГ ПОРЕД ГРОБЉА У 
БАРАНДИ

У оквиру општинског пројекта уређења локалних 
гробља, Јавно предузеће „Младост“ Опово 
спровело је радове на насипању и равнању 

простора за паркинг плац код гробља у Баранди 

ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ 
ОБЈЕКАТА

По анализама Министартва грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Општина Опово 

спада у групу најуспешнијих јединица локалне 
самоуправе у спровођењу Закона о озакоњењу 

нелегално изграђених објекта и на листи је одмах 
иза Сомбора и Беле Цркве и тим поводом је 
Министартво исказало захвалност Општини 
Опово за спровођење Закона и поштовање 

договорених рокова и квота.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



МАЈ 2017 - МАЈ 2018
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ОЧИШЋЕНА ФАСАДА ОПОВАЧКЕ 
ГАЛЕРИЈЕ
Након дужег периода зидови оповачке галерије 
„Јован Поповић“ не руже графити. За чишћење 
фасаде ангажована је фирма Терибо д.о.о. из 
Београда, која је специјализована за уклањање 
графита и антиграфитну заштиту.

Црвени крст Србије у сарадњи са Министарством 
за рад, запошљавање и борачка питања и Јавним 
предузећем „Инфостан“ Београд, обезбедили су 
средства за опоравак социјално угрожене деце. У 
оквиру ове акције двадесет пет малишана из сва 
четири места наше општине отпутовало је на 
летовање у одмаралиште Црвеног крста у Баошиће 
на црногорском приморју, а овом пројекту 
придружила се и Општина Опово која је 
обезбедила „џепарац“ за све малишане који 
путују. Такође, четири малишана школског узраста 
из наше општине отпутовало у одмаралиште 
Црвеног крста на Вршачком брегу, а локална 
самоуправа је финансирала путне трошкове и 
„џепарац“ за децу. 

ЛЕТОВАЊЕ ЗА 25 МАЛИШАНА

МОТО СКУП И ЗИМСКА ЖУРКА FIRE 
WHEELS
Локална самоуправа је и ове године пројектно 
подржала летњу манифестацију Мото скуп „Fire 
Wheels“ и зимску журку сефкеринског мото 
клуба.

ПРОМОЦИЈА УРБАНЕ КУЛТУРЕ И 
САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ
Поводом Међународног дана младих, Удружење 
„Иницијативе младих Опово“ уз подршку локалне 
самоуправе организовало је на оповачком 
кошаркашком игралишту велику журку уз 
електронску и хаус музику. Поред обележавања 
Међународног дана младих циљ окупљања је било 
дружење младих и промоција урбане културе и 
савремене музике. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ЕКО РЕГАТА ТАМИШ 2017
Осма по реду Еко регата Тамиш која се вози на 

релацији Панчево – Опово – Панчево окупила је 
око тридесет пловила и преко 100 учесника. Регату 
традиционално подржавају Општина Опово и Град 

Панчево, а идеја регате је да се уз подизање свести 
грађана о потреби заштите реке од загађења 

изврши и промоција реке Тамиш како би се 
прогласио њен статус у „Државни пловни пут“ од 
Панчева до Опова, као и промоција потенцијала 
Тамиша за наутички туризам и развој одрживих 
видова туризма на потезу од Панчева до Опова.

ФУТСАЛ ТУРНИР „МАРИЈА МАГДАЛИНА 
2017“

У Сефкерину је организован први футсал турнир 
под називом „Марија Магдалина 2017“ На 

турниру је учествовало осам екипа старосног 
узраста до 17 година. Турнир је организован 

грађанском иницијативом уз подршку локалне 
самоуправе. 

ПРОЈЕКТИ ЈАВНИХ РАДОВА
Два пројекта јавних радова у реализацији Јавног 

предузећа „Младост“ Опово. Један пројекат  је 
реализован у сарадњи ЈП „Младост“, Општине 
Опово и Националне службе за запошљавање, 

док је други у сарадњи комуналног предузећа са 
ИПА фондом. На пројекту јавних радова 
ангажовано је 13 радника са евиденције 

Националне службе за запошљавање. Радови су 
обухватили бетонирање и поплочавање бехатон 

плочама тротоаре, паркинге и платое, уређење 
кишних канала и зелених површина. 

НОВА ФРЕЗА И КОСАЧИЦЕ ЗА КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ

Посредством локалне самоуправе и кабинета 
председника општине, преко Покрајинског 

секретаријата за локалну самоуправу и регионални 
развој, Јавно предузеће „Младост“ Опово добило је 

једну фрезу и пет косачица (3 мале и две велике), 
135 и 165 ширине у захвату.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ПАСУЉИЈАДА СЕФКЕРИН 2017
Девета по реду кулинарска манифестација 
„Пасуљијада 2017“ у Сефкерину ове године је 
окупила рекордан број такмичара, а организатори 
истичу велику подршку локалне самоуправе.

ПЕЛЕТ ЗА ШКОЛУ ТОКОМ ЦЕЛЕ ЗИМЕ 
Преко конкурса Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, у Опово је допремљено 35 
тона пелета, чиме је обезбеђено грејање за све 
општинске школе које имају у котларницама пећ на 
пелет. На овај начин је побољшана енергетска 
ефикасност и значајно смањени трошкови за грејање 
током зимског периода. Допремање пелета 
финансирала је Општина Опово.

ВОДА И ЧЕСМА НА МАЛОМ ГРОБЉУ У 
ОПОВУ
Грађанска иницијатива коју је подржала и 
организовала локална самоуправа, а у реализацији 
учествовало Јавно предузеће „Младост“ Опово. 
Овим пројектом спроведена је вода и изграђена 
чесма на малом гробљу у Опову.

ОБЕЛЕЖЕН ПРАЗНИК БАРАНДЕ
Поводом празника Дана места Баранде, Савет 
месне заједнице је организовао пригодну 
свечаност на којој су положени венци на споменик 
народног хероја Олге Петров, родољуба из 
Баранде, која је као члан покрета отпора у Другом 
светском рату стрељана 1942. године.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ 
УРУЧЕНО 300 ПАКЕТА

На иницијативу Црвеног крста Србије, а 
посредством Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Влада Републике 
Србије обезбедила је финансијска средства за 

набавку намирница у акцији расподеле 
породичних пакета хране и хигијене за социјално 
угрожене породице и граничне случајеве. Акцију 

расподеле 300 пакета у сва четири општинска 
места заједнички су спровели Црвени крст Опово, 
Центар за социјални рад Опово и Општина Опово.

МИНИСТАР ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ У ПОСЕТИ 
УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА

Општину Опово је посетио министар за рад, 
запошљавање, социјална и борачка питања Зоран 

Ђорђевић, где је у својству председника 
Политичког савета за родну равноправност Владе 

Републике Србије говорио на трибини на којој је 
отворено пуно тема, а највише се разговарало о 
пројектним активностима за женска удружења, 
пензионерима, деци са посебним потребама и 

инвалидима, социјалној политици и сарадњи са 
министарством. Након трибине министар је 
посетио просторије Удружења „Актив жена 

Опова“.

СПОМЕНАР И СИГНАЛНИ ПРСЛУК ЗА 
СВАКОГ ПРВАКА

Сада већ традиционално, поводом првог дана 
школске године, председник општине др Зоран 

Тасић обишао је свих пет одељења првих разреда у 
Сефкерину, Опову, Баранди и Сакулама. Сваком 

ђаку прваку уручен је пакет у којем су се налазили 
споменар „Моји ђачки дани“ и сигнални прслук за 

кретање у саобраћају. 

ОБЕЛЕЖЕН ПРАЗНИК САКУЛА
У организацији савета месне заједнице Сакуле 

испред споменика палим борцима у Другом 
светском рату  Сакулама је одржана пригодна 

свечаност поводом празника овог места. Празник 
је установљен у знак сећања на датум када је 

велика група младих људи, међу којима су биле и 
три девојке, придружила партизанском покрету и 

да је то било једно од намасовнијих прикључења у 
средњем и јужном Банату. Током Другог светског 

рата 32 Сакуљана дало је живот за слободу. На 
споменик су положени венци, одржан је пригодан 

културно – уметнички програм и турнир у 
банатским шорама, а увече фолклорни концерт. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ДАНИ КОШАРКЕ У ОПОВУ
Током два викенда половином септембра 
одржана је друга по реду спортска 
манифестација „Дани кошарке 2017“ за млађе и 
старије пионирке. Организатор турнира је КК 
„Агрос Баскет“, као и претходне године 
манифестацију је значајно помогла локална 
самоуправа.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И РАД НА 
ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ
Одлуком Скупштине општине Опово основана је 
Канцеларија за младе општине Опово у циљу да 
се креативно, слободно развијају и осмишљавају 
програме и активности за младе, добијају 
разумевање и подршку, подстицај за активно 
учешће у животу њихове локалне средине, 
признавање и уважавање њихових права, 
интереса и потреба, лакши приступ 
информацијама од значаја за њих и физички 
простор за реализацију својих пројеката, 
иницијатива и потреба. Тим поводом је започео и 
рад на Локалном акционом плану.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА МЗ САКУЛЕ
На позив деведестогодишње старице, Месна 
заједница Сакуле организовала је акцију поправке 
крова куће у којој ова старица живи сама. Ово је 
још једна у низу хуманитарних акција које Савет 
месне заједнице Сакуле, самостално или у 
партнерству са локалном самоуправом организује 
за стара и немоћна лица. 

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА
Пројекат уређења атарских путева на територији 
Општине Опово спроводен је и ове године. У 
питању је нових 2,7 километара, по 900 метара у 
Сакулама, Опову и Сефкерину, док се у Баранди 
наставља пројекат комасације. Средства су 
обезбеђена од закупа државног земљишта, 
односно, 50% који се остварују од закупа уложено 
је у санирање атарских путева, док је остатак 
предвиђен за пројекат комасације у Баранди. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

РЕШЕН ПРОБЛЕМ НАПАЈАЊА СЕОСКИХ 
ОВАЦА И КРАВА У БАРАНДИ

На састанку представника локалне самоуправе и 
узгајивача стоке из Баранде договорено је да се 

појилиште поново прикључи на водоводну мрежу 
са постављањем водомера, а сви корисници ће 
процентуално учествовати у плаћању рачуна за 

воду на појилишту сходно броју крава или оваца. 
По договору потрошња воде за напајање 10 оваца 

одовара потрошњи једног грла краве. 

УРЕЂЕН И ОТВОРЕН ОМЛАДИНСКИ КЛУБ
Подршком Општине Опово и Министарства 
омладине и спорта кроз програм „Млади су 

закон“, Удружење „Иницијативе младих Опово“ 
реализовало је пројекат уређења просторија 
Омладинског клуба у згради Дома културе у 

Опову.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 
ОПОВУ

У оквиру капиталног пројекта Реконструкције 
водоводне мреже на територији Општине Опово, 

током 2017. године спроведени су радови на 
замени старих азбестних цеви са новим 

полиетиленским у једној од две главне оповачке 
улице - Бориса Кидрича. У координацији овог 

пројекта по први пут је поред локалне самоуправе 
учествовало и Јавно предузеће „Младост“ Опово. 

Пројекат Реконструкције водоводне мреже у улици 
Бориса Кидрича у Опову“ у дужини од 2.396 

метара финансиран је од стране Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине 

Војводине, вредност пројекта је преко 17 милиона 
динара, а део се финансира из буџетских средстава 

локалне самоуправе. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ИЗГРАДЊА КУХИЊЕ, УПИС ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ 
БОРАВАК 

Великим ангажовањем локалне самоуправе Предшколска установа „Бамби“ Опово је једна од 
ретких, ако не и једина у Србији, која нема листу чекања за упис деце у целодневни боравак. 
Реорганизацијом и ангажовањем стажиста – волонтера, као и изградњом новог простора, успешно 
је решен проблем тако да су ове школске године сва пријављена деца уписана у целодневни 
боравак.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018
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Преко конкурса Управе за капитална улагања АП Војводине обезбеђена су средства у висини од 3,3 
милиона динара за изградњу објекта нове кухиње и трпезарије, који су свечано отворени почетком 
ове године. Истовремено, завршава се пројектно – техничкоа документација за изградњу објекта 
вртића у Сефкерину, чиме ће се питање уписа деце системски и трајно решити. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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СПОРТСКЕ ИГРЕ ОПОВО 2017
У организацији Школе спорта Опово на 
теренима спортско – рекреативног центра 
одржане су четврте по реду Спортске игре 
Опово 2017. Око 150 такмичара, деце узраста 
од 3 до 14 година, такмичило се у атлетским 
дисциплинама, малом фудбалу, између две 
ватре и рукомету. Манифестацију је активно 
подржала локална самоуправа

САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОЛУЈНИХ 
ВЕТРОВА
У два наврата су радници Јавног предузећа 
„Младост“ Опово спроводили ванредна 
уређења паркова, пре свега у Сакулама и 
Баранди, односно санирање штете које су 
настале од позно - летњих олуја. Поред 
чишћења оборених стабала и грана, сечена су и 
оштећена стабла, која су представљала 
потенцијалну опасност за грађане. 

ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ 
РОМА
По први пут Општина Опово је носилац пројекта 
који се финансира и средстава Европске Уније. 
Пројекат „Социјална инклузија Рома у Општини 
Опово“ финансиран је из фондова Европске 
Уније уз подршку Сектора за уговарање и 
финансирање програма и средстава ЕУ 
Министарства финансија Републике Србије. 
Циљеви пројекта су побољшање социјалних 
услова ромске популације у насељеном месту 
Опово, а пројекат је у реализацији.

КАРАВАН ЗАПОШЉАВАЊА У БАРАНДИ
У оквиру реализације пилот пројекта „ЕУ помоћ 
теже запошљивим групама“, коју спроводи 
Национална служба за зпошљавање уз 
заједничко финансирање са Европском Унијом, 
мобилни тим НСЗ Филијале Панчево кроз услугу 
„Караван запошљавања“ посетио је Баранду, где 
су се грађани пријављивали на евиденцију 
незапослених, разговорали са саветницима за 
запошљавање и добијали информације о 
услугама НСЗ.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ПРВЕ ЧЕТИРИ 
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ ПУТА ОПОВО - 

ДЕБЕЉАЧА
Преко јавних конкурса Управе за капитална 

улагања АП Војводине потписана су два уговора 
за реализацију пројекта изградње локалног пута 

Опово – Дебељача. Вредност ових уговора је 
217,5 милиона динара, а почетак реализације 

пројекта почиње ове године.  

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА И ШКОЛСКЕ 
ТОРБЕ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 

За ђаке прваке Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ из Опова, Баранде, Сакула и 

Сефкерина, у Културном центру Опово 
уприличена је позоришна представа и додела 

школских торби (ранчева) за свих 116 првака 
наше општине. Торбе су донација Покрајинског 
секретаријата за високо образовање и научно – 

истраживачку делатност, а у свакој торби 
налазила се и по једна едукативна публикација 

„Пажљивко“, коју је обезбедила Агенција за 
безбедност саобраћаја, као и по једна свеска 

посвећена Николи Тесли, донација Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја.

ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА
У сва четири општинска места постављена је 

туристичка сигнализација. Средства у висини од 
2,3 милиона динара обезбеђена су преко 

конкурса Покрајинског секретаријата за привреду 
и туризам. Реализацијом пројекта обележена су 

сви туристички објекти и дестинације на 
територији Општине Опово.

БЕТОНИРАНА СТАЗА УЗ ОГРАДУ 
ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА У ОПОВУ

У органиазцији Месне заједнице Опово 
бетонирана је пешачка стаза уз ограду 

фудбалског терена. Површина бетонираних 
стаза износи 70м².

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



МАЈ 2017 - МАЈ 2018
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Током друге посете Општини Опово, министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић обишао је Баранду и Опово, где 
се заједно са председником Општине Опово др 
Зораном Тасићем и начелницом Јужнобанатског 
управног округа Данијелом Лончар сусрео са 
представницима удружења и установа које су под 
ингеренцијом његовог министарства.

 

ЕКО – ТАМИШ, ПРОЈЕКАТ ИЗ ПРОГРАМА 
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
Локална самоуправа заједно са локалним 
удружењима активно учествује у реализацији 
пројекта „Еко Тамиш (Тимиш) – Нови туристички 
производ“ из ИПА програма прекограничне 
сарадње Румуније и Србије. 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЦРКВЕНИХ И 
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Локална самоуправа је определила пола 
милиона динара за суфинансирање црквених и 
верских заједница. Након спроведеног конкурса 
по сто хиљада динара за своје пројекте добиле 
су католичка црквена општина Опово и 
православне црквене општине Опово, Баранда, 
Сакуле и Сефкерин.

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МИНИ ПИЧ ТЕРЕНА У САКУЛАМА
Потписивањем уговора у Новом Саду 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
финансираће изградњу мини пич терена у 
Сакулама у износу од 2 милиона динара. Уговор 
је резултат Конкурса за финансирање посебног 
програма – пројекта изградње, одржавања и 
опремања спортских објеката у АП Војводини на 
којем је аплицирала Општина Опово. 

  

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНО 
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Преко конкурса Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу за суфинансирање пројеката 
локалних самоуправа за унапређење израде и 

спровођење ефикасних регионалних и локалних 
јавних политика, Општина Опово је обезбедила 

средства у износу од 513.860 динара за спровођење 
пројекта „Израда стратегије локално одрживог 
развоја општине Опово за период 2018 – 2023. 

Реализацијом овог пројекта и израде документа 
стратегије локалног развоја, локална самоуправа ће 

имати основу за нова аплицирања и повлачења 
конкурсних средстава за реализацију пројеката у 

наредном периоду.

НАГРАДЕ ЗА УСПЕШНЕ УЧЕНИКЕ И 
СТУДЕНТЕ

На предлог председника општине, Општинско веће 
Општине Опово донело је Одлуку о награђивању 

Јелене Цицварић и Александра Ђекића из 
Сефкерина за успехе које постижу током 

школовања. Јелена Цицварић је ученица осмог 
разреда посебног програма за надарене ученике у 

Математичкој гимназији у Београду и актуелни 
државни првак из физике у својој генерацији, док је 
Александар Ђекић студент пете године медицине са 

просечном оценом 9,80.

ЈАВНА РАСВЕТА У ГРОБЉАНСКОЈ УЛИЦИ У 
БАРАНДИ

Дуж Гробљанске улице која води до улаза у гробље 
постављено је шест бетонских бандера, монтирана 

расвета и повезана на електромрежу. Средства за 
реализацију овог пројекта обезбедила је локална 

самоуправа, а радови је спровело Јавно предузеће 
„Младост“ Опово. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПОВО У НОВИНАРСКОМ ФОКУСУ 
Наша општина је и у претходних годину дана била 
значајно заступљена у програмима националних и 

регионалних ТВ станица, било да се ради о 
информативним прилозима или гостовањима 

председника општине и директора јавних предузећа 
и установа у разним тематским емисијама. Прилоге 

о Опову емитовали су РТС, РТВ, Пинк, РТ Панчево, 
Студио Б, а објаљивали дневни и недељни листови 

Дневник, Панчевац, Старт 013 и многи други. 
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 
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РЕНОВИРАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ИЗГРАДЊА 
КОТЛАРНИЦЕ

Преко конкурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине уз значајно суфинансирање локалне самоуправе реализовани су 
пројекти у основним школама у Опову и Сакулама. У Опову су спроведени радови на хобловању и 
лакирању паркета у фискултурној сали, док је у Сакулама урађено комплетно реновирање 
фискултурне сале и изградња и машинско опремање нове котларнице, која је преусмерена на пелет. 
Укупна вредност ових пројеката износи 12 милиона динара.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ОКТОБАРСКИ 
ДАНИ 
У ОПОВУ
Јесења манифестација која се од 2017. године 
по први пут организује поводом оповачког 
празника 2. октобар. Током четири дана 
програма организовано је низ културних 
манифестација:  У Галерији „Јован Поповић“ 
поводом јубилеја 40 година од оснивања и 
р а д а  о р к е с т р а  „ О п о в а ч к и 
Тамбураши“организована је изложба „Ја сам 
рођен тамо на салашу“. У организацији Актива 
жена Опова у оповачком парку приређен је 
етно базар са шест штандова народне 
радиности, сувенира и хране. Удружење 
произвођача поврћа, воћа, цвећа и лековитог 
биља „Лала“ организовало је VII „Лудаја Фест“ 
манифестацију из области агрикултуре, која 
негује обичаје банатске традиције. Поводом 
празника 2. октобра, дана када су немачке 
окупационе снаге напустиле Опово, положени 
су венци на споменик погинулим родољубима 
у  Првом и Другом светском рату.  На 
централном тргу одржана су два велика 
концерта  –  рок групе Ватрена киша и 
„Тамбурица Фест“ на коме су наступили 
тамбурашки оркестар ОШ „Зоран Петровић“ 
из Сакула, Оповачки тамбураши, Ковински 
бећари и Банатски кицоши. Последњег дана у 
Културном центру Опово одржане су прве 
биоскопске пројекције након скоро две 
деценије паузе.   

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ ПЕТ 
СЕОСКИХ КУЋА
Комесаријат за избеглице и миграције, ЈУП 
„Истраживање и развој“ Београд и Општина Опово 
закључили су уговор о гранту у оквиру Регионалног 
стамбеног програма – Пројекат 4, о сарадњи на 
реализацији доделе помоћи намењене побољшању 
услова становања избеглих лица куповином сеоске 
куће са окућницом, којим је Општини Опово 
додељен износ од 55.000 евра. Уговори су потписани 
са пет породица, а средства која се дају 
корисницима су по 11.000 евра, од тога 9.500 евра за 
куповину куће и 1.500 евра за адаптацију и 
реновирање исте. Добијена средства су 
бесповратна.

РОСА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА
У Дому здравља, у одсеку за поливалентну 
патронажну службу, отвара се “Роса школа 
родитељства” у којој ће будући родитељи добити 
подршку током трудноће и првих година 
родитељства. Тимове школа родитељства чине 
педијатри, гинеколози, стоматолози, патронажне 
сестре и шири тимови домова здравља, који 
пролазе акредитовану обуку Градског завода за 
јавно здравље, која је у складу са последњим 
професионалним стандардима у овој области.

УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА И 
КВАДРИПЛЕГИЧАРА ОПОВО
Поводом 3. децембра Међународног дана особа 
са инвалидитетом, Удружење параплегичара и 
квадриплегичара Опово угостило је у својим 
просторијама у Баранди представнике локалне 
самоуправе, Ученичког парламента ОШ „Доситеј 
Обрадовић и ученике другог разреда Издвојеног 
одељења „Олга Петров“ из Баранде. Локална 
самоуправа континуирано преко пројеката даје 
подршку Удружењу параплегичара и 
квадриплегичара, а нова средства за пројекте 
опредељена су и буџетом за 2018. годину.

НАГРАЂИВАЊЕ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сваког месеца локална самоуправа на препоруку 
надлежних награђује полицајца месеца 
Полицијске станице Опово. Сарадња Општине 
Опово и ПС Опово је оцењена високом оценом, а 
локална самоуправа на разне начине даје подршку 
и стимулацију радницима Министарства 
унутрашњих послова.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ЛИЦИТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

На овогодишњој лицитацији пољопривредног 
земљишта у државној својини у 26 јавних 

надметања излицитирано је укупно 256,66 хектара. 
Добијена средства локална самоуправа користи за 
реализацију пројеката уређења атарских путева и 

комасације.

НОВЕ САДНИЦЕ У ОПОВАЧКОМ ПАРКУ
Наставља се традиција сађења изданака, тако да 

ће наш парк за неколико година улепшати 11 
нових стабала. Грађанска иницијатива подржана 

од стране Инспекције заштите животне средине и 
Комуналне инспекцијом Општинске управе 

Опово у сарадњи са ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
Опово.

УРЕЂЕЊЕ ГРОБЉА У БАРАНДИ
На гробљу у Баранди у току су радови на 

постављању улазних капија и ограде која ће 
обухватити комплетан плац гробља, а ускоро се 

планира и изградња капеле поред гробља. 
Радове изводи и финансира Јавно предузеће 

„Младост“ Опово. 

УРЕЂЕЊЕ ВИНОГРАДСКЕ УЛИЦЕ У 
САКУЛАМА

До скоро неупотребљива за саобраћај 
Виноградска улица у Сакулама је на задовољство 

грађана који ту живе потпуно уређена и 
функционална. У режији комуналног предузећа 

дивље растиње је уклоњено, сметлишта 
очишћена, након чега је стартовао пројекат 

уређења земљаних улица на територији наше 
општине, где је и Виноградска улица добила 

тврду подлогу од гребаног асфалта, а затим су 
постављене бетонске бандере и монтирана 

улична расвета.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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родитељства. Тимове школа родитељства чине 
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сестре и шири тимови домова здравља, који 
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просторијама у Баранди представнике локалне 
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Обрадовић и ученике другог разреда Издвојеног 
одељења „Олга Петров“ из Баранде. Локална 
самоуправа континуирано преко пројеката даје 
подршку Удружењу параплегичара и 
квадриплегичара, а нова средства за пројекте 
опредељена су и буџетом за 2018. годину.

НАГРАЂИВАЊЕ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сваког месеца локална самоуправа на препоруку 
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Полицијске станице Опово. Сарадња Општине 
Опово и ПС Опово је оцењена високом оценом, а 
локална самоуправа на разне начине даје подршку 
и стимулацију радницима Министарства 
унутрашњих послова.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ЛИЦИТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
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УРЕЂЕЊЕ ВИНОГРАДСКЕ УЛИЦЕ У 
САКУЛАМА

До скоро неупотребљива за саобраћај 
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дивље растиње је уклоњено, сметлишта 
очишћена, након чега је стартовао пројекат 

уређења земљаних улица на територији наше 
општине, где је и Виноградска улица добила 

тврду подлогу од гребаног асфалта, а затим су 
постављене бетонске бандере и монтирана 

улична расвета.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



МАЈ 2017 - МАЈ 2018

КУЛТУРНА СЦЕНА И  ДОГАЂАЈИ
Богат и разноврстан програм обележили су претходних годину дана културну сцену наше општине. 
Општинска народна библиотека Опово у чијем склопу су Културни центар и Галерија „Јован 
Поповић“ организовала је три књижевне и ликовне радионице за децу, шест уметничких и 
документарних изложби, три манифестације, два фолклорна концерта, четири концерта 
староградске, рок и класичне музике и два књижевна сусрета са писцима. Носилац програмских 
садржаја био је Културни центар Опово где су континуирано одржавани концерти, биоскопске 
пројекције и позоришне представе. Тако је одржано 14 биоскопских пројекција, 19 позоришних 
представа, од тога 12 за децу и седам за одрасле уз гостовање познатих позоришних кућа као што 
су Атеље 212, Академија 28 и Позориште на Теразијама. 

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
РАДНУ ЗОНУ У САКУЛАМА
Преко конкурса Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу обезбеђена су средства за 
спровођење пројекта Израде пројектне 
документације за изградњу саобраћајнице са 
пратећим инсталацијама за опремање радне зоне у 
Сакулама. Износ добијених средстава за реализацију 
овог пројекта је 748.800 динара.

ЧИШЋЕЊЕ И САНАЦИЈА ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА
У циљу заштите животне средине али и развоја 
туризма и економије и током претходне године 
комунално предузеће је у координацији са 
локалном самоуправом радило на чишћењу и 
санацији дивљих депонија и ревитализацији 
земљишта на територији целе општине 

ПРИЈЕМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И УРУЧИВАЊЕ 
ПЕНЗИОНЕРСКИХ КАРТИЦА
Председник општине др Зоран Тасић и 
директорка панчевачке филијале ПИО фонда 
Саша Дрчелић уручили су првих десет 
пензинерских картица оповачким пензионерима. 
Уручивање је организовано је на основу случајног 
узорка и десет имена које је изабрао 
компјутерски програм, док ће остали пензионери 
своје картице добити поштом. 

ОВЧАРСКИ ДАН У САКУЛАМА
Једна од највећих и најпознатијих аграрних 
манифестација у Војводини – Овчарски дан, коју 
већ двадесет година организује Удружење 
сточара „Овчар“ Сакуле, успешно је одржана и 
ове године уз значајну подршку локалне 
самоуправе.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

РАДНА АКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ АУТОБУСКЕ 
СТАНИЦЕ

Запослени комуналног предузећа организовали 
су радну акцију уређења простора и околине 

аутобуске станице у Опову. Извршено је 
култивисање земљишта, постављање травнатих 

тепиха, монтирање расвете, а у наредном 
периоду очекује се и уређење ентеријера објекта.

АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА НА ДАН 
ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

У акцији коју је иницирала и подржала локална 
самоуправа, а спровели Месна заједница Опово 

и активисти Удружења „Иницијативе младих 
Опово, дуж оповачког Гајгера посађено 120 

садница пауловније. Пошумљавање је 
најважнија препоручена стратегија 

Министарства заштите животне средине за 
борбу против климатских промена и заштите 

животне средине.

РАДНE АКЦИЈE У СЕФКЕРИНУ
Поводом Дана заштите природе у два наврата у 

организацији Месне заједнице Сефкерин 
организоване су велике еколошке радне акације 

чишћења околине сефкеринског моста и путног 
правца Сефкерин – раскрсница Врбовски у 

којима је учествовало више десетина волонтера 
месне заједнице и грађанских удружења.

РАДНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ПУТНИХ 
ПРАВАЦА

Радна акција у организацији локалне самоуправе 
на чишћењу путних праваца Сефкерин – Опово – 

Баранда – Сакуле – идворска раскрсница у којој је 
учествовало око 100 волонтера Општинске управе 

Опово, ЈП „Младост“ Опово, ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ и ПУ „Бамби, Општинске народне 

библиотеке и Спортског савеза општине Опово.  На 
траси дужине око 25 километара сакупљено је 

преко 300 џакова смећа и отпада, који су 
дистрибуирани на депонију.

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА ЗА 42 СУДЕНТА
Преко конкурса Покрајинског секретаријата за 
високо образовање и научно истраживачку 
делатност за регресирање превоза студената у АП 
Војводини за 2018. годину, Општина Опово је 
обезбедила суфинансирајућа средства у износу од 
201.779 динара, док се остатак финансира из буџета 
локалне самоуправе. На територији наше општине 
регресирају се 42 студента који испуњавају услове 
ресорног покрајинског секретаријата. 

ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДА ЗА 
ДВЕ УЛИЦЕ
Преко конкурса Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Општина Опово је обезбедила суфинансирајућа 
средства за још два капитална пројекта  
реконструкције водоводних мрежа у улицама 
Светозара Марковића и Максима Горког у Опову. За 
ове два пројекта Покрајински секретаријат 
суфинансира укупно 19 милиона динара (70%), док 
ће локална самоуправа обезбедити 5,7 милиона 
динара  (30%). Укупна дужина реконструисане 
водоводне мреже у ове две улице износиће 2,4 
километара.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И КРПЕЉА
Током 2017. године спроведена су четири третмана 
биолошког сузбијања ларви комараца и три 
третмана сузбијања одраслих форми комараца. Ове 
године, због ванредне ситуације и неповољних 
метео услова – високих температура током зиме и 
пролећа, раног изливања Тамиша и константно 
високог водостаја што је изазвало енормно бујање 
популације одраслих форми комараца већ у другој 
декади априла, поред сузбијања ларви, месец дана 
раније од устаљене праксе спроведен је први и 
појачан третман сузбијања одраслих форми 
комараца из ваздуха и са земље. Општина У овој 
ванредној ситуацији Општина Опово је међу 
првима одреаговала и спровела акцију 
запрашивања. Такође, и прошле и ове године 
спроведене су акције сузбијања крпеља на јавним 
зеленим површинама.      

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

САРАДЊА СА ПРИВАТНИМ ПРИВРЕДНИМ 
СЕКТОРОМ

Велика пажња посвећена је сарадњи са 
приватним привредним сектором, како 

постојећим предузећима на територији наше 
општине, тако и контактима и преговорима са 

потенцијалним новим инвеститорима. 
Унапређењем локалне инфраструктуре, радних 

услова и административних процедура, локална 
самоуправа даје допринос у развоју привреде и 

економије истичући као приоритет запошљавање 
лица са територије наше општине. Ова сарадња је 

резултирала отварањем 50 нових радних места у 
два стара и једном новом привредном субјекту.   

СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА ЈП „МЛАДОСТ“
Служба зеленила ЈП „Младост“ Опово редовно је 
одржавала јавне зелене површине и спроводила 

сезонско кошење у парковима и на локалним 
гробљима.

ЗИМСКА СЛУЖБА ЈП „МЛАДОСТ“
Зимска служба ЈП „Младост“ Опово дочекала је 

више него спремно зимску сезону. На располагању 
су била три камиона са комплетном зимском 

опремом, два трактора са расипачима соли, 
грађевинском машином и самоходном машином 

за чишћење парковских стаза, као и довољне 
количине каменог агрегата и соли. Током зимских 

падавина зимска служба је редовно и 
правовремено одржавале све путне правце и 

пешачке стазе, а одлично се показала и сарадња са 
грађнима у Сакулама где је прошле године задужен 

раоник за чишћење снега.   

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



МАЈ 2017 - МАЈ 2018
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Пракса Отворених врата, односно пријем грађана код председника општине настављена је истим 
интензитетом и током прошлих 12 месеци. Сваког петка председник општине прима грађане који му износе 
своје проблеме али и дају сугестије за нове пројекте и акције. Од маја 2017. до краја априла 2018. године у 
кабинету председника општине примљено је 410 грађана и том приликом је решено 308 захтева, док је 51 
захтев на разматрању. Грађани су се најчешће обраћали за помоћ због тешке материјалне ситуације, затим 
набавке огрева, суфинансирања превоза за ђаке, санације и адаптације неусловних стамбених објеката, 
решења проблема комуналних услуга и на крају саветодавно – правних услуга. Све ове проблеме 
локална самоуправа је решавала у сарадњи са релевантним ресорним институцијама и установама. 

АКТИВНА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА КРОЗ 
„ОТВОРЕНА ВРАТА“

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МАЈ 2017 - МАЈ 2018

ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО
Од маја прошле године Скупштина општине Опово 
одржала је девет редовних седница, на којима су 
разматране 92 тачке дневног реда. Скупштина је донела 
28 решења, 35 одлука и девет закључака, а усвојила два 
извештаја, четири програма, два правилника и два плана.

Током протеклих 12 месеци Општинска управа Опово 
уручила је 85 пакета беби опреме и козметике за 
новорођене бебе на територији наше општине. 
Вредност сваког пакета је 10.000 динара.

ПАКЕТИ ЗА БЕБЕ
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ДВЕ ГОДИНЕ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА

· Планирана је реконструкција водоводне мреже у ул. Светозара Марковића и Максима Горког у Опову у 
2укупној дужини од 2969 м . Средства за финансирање овог пројекта делом су обезбеђена буџетом за 

2018.годину, а део средстава биће обезбеђен од Покрајинског секретаријата та пољопривреду, 
водопривреду шумарство.

2. ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

· Планирана је  активност сузбијања одраслих форми комараца са минимум три третмана у укупној 
површини од 1500 ха из ваздуха и 330ха са земље по једном третману. 

· У циљу очувања животне средине планиране су активности чишћења дивљих сметлишта, као и уклањање 
амброзије са површина где се за то буде указала потреба. Средства за спровођење ових активности су 
планирана буџетом за 2018.годину. 

3. ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКИХ И ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

· Планиране су активности уређењу спортских терена у Сефкерину. Средства за финансирање делом су  
планирана буџетом за 2018.годину, а делом ће бити обезбеђена на конкурсима Покрајинског секретаријата 
за привреду.

4. ЈАВНИ РАДОВИ

· У сарадњи са Националном службом за запошљавање биће спроведен Конкурс за организовање јавних 
радова на уређењу јавних зелених површина на територији општине Опово, у плану је запошљавање 8 
радника у периоду од 4 месеца. Средства су обезбеђена делом из буџета за 2018.годину, а делом од 
Националне службе за запошљавање.

5. ПОЉОПРИВРЕДА

· Настављају се радови на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом у К.О. Баранда као 
вишегодишњи капитални пројекат. Средства за спровођење ове активности обезбеђена су делом из буџета 
за 2018.годину, а делом из Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

· Планирано је уређење атарских путева на територији МЗ Опово, Сефкерин и Сакуле у укупној дужини од 
4,5км. Средства за спровођење радова обезбеђена су буџетом за 2018.годину.

· У циљу спречавања штете на усевима у катастарским општинама на територији општине Опово планирано 
је ангажовање пољочуварске службе у периоду мај-октобар 2018.године.

· Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у дужини од око 
50 км.

6. УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

· Планирана је изградња мини пич терена у Сакулама. Средства су обезбеђена делом из буџета за 
2018.годину а делом из Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Помажемо спортске клубове у 
реализацији њихових редовних активности као и у организацији турнира, такмичења и слично. Средства за 
реализацију ове активности планирана су буџетом за 2018.годину.

7. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

· Током године планирана је изградња и асфалтирање 2.168 м улица у насељеном месту Сефкерин и то улице 
Вука Караџића, Радета Илкића, Пролетерска и Дамјанов Милана.

· Планирана је и реализација пројекта крпљења ударних рупа на локалним саобраћајницама општине Опово 
2

у укупној површини од 40 м , чиме ће се повећати безбедност свих учесника у саобраћају. Средства за 
реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом за 2018.годину.

· Планирана је изградња првих 4,6 км пута Опово-Дебеља8. 

8. ЗДРАВСТВО

· Планирана је израда пројектно-техничке документације за опремање објекта који се налази у оквиру Дома 
Здравља у Опову (изнад гаража), уређење паркинг простора и аплицирање за завршетак санације 
здравствене амбуланте у Сефкерину. Средства за реализацију овог пројекта планирана су буџетом за 
2018.годину.

9. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

· Планирана је доградња ПУ „Бамби“ у Опову и проширење капацитета овог објекта. 

· Планиран је почетак радова у оквиру I фазе изградње вртића у Сефкерину. Средства за реализацију овог 
пројекта обезбеђена су буџетом за 2018.годину.

10. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

· Планирана је израда пројектно-техничке документације за радове на санацији и адаптацији ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ у Опову која подразумева замену крова и унутрашње радове. 

· Планирано је успостављање рачунарске мреже и хотспот локација у ОШ „Доситеј Обрадовић „ у Опову како 
би се стекли услови за увођење електронског дневника.

· Планиран је наставак радова на унапређењу енергетске ефикасности објекта школе у Сакулама. Средства за 
реализацију овог пројекта планирана су буџетом за 2018.годину.

11. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

· Планирана је активност на уређењу јавних површина: изградња пешачких стаза у парковима, уређење 
аутобуских стајалишта, изградња тротоара, пешачких прелаза, уличне расвете итд. Средства за реализацију 
активности обезбеђена су буџетом за 2018.годину.

12. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

· Током године биће обезбеђено више од 1.000 пакета хране и средстава за хигијену социјално 
најугроженијим грађанима, као и огрев за зиму. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су буџетом за 
2018.годину.

13. ПОРОДИЦА И ДЕЦА

· Планиран је наставак акције „Пакет за бебе“ где свака новорођена беба добија пакет беби опреме и 
козметике. 

· Планирано је регресирање цене месечне маркице за ученике средњих школа и студенте са територије наше 
општине.

· Планирано је обезбеђивање бесплатног целоднедвног боравка у предшколској установи за свако треће 
дете по реду рођења у породици.ча.
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1. ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА

· Планирана је реконструкција водоводне мреже у ул. Светозара Марковића и Максима Горког у Опову у 
2укупној дужини од 2969 м . Средства за финансирање овог пројекта делом су обезбеђена буџетом за 

2018.годину, а део средстава биће обезбеђен од Покрајинског секретаријата та пољопривреду, 
водопривреду шумарство.

2. ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

· Планирана је  активност сузбијања одраслих форми комараца са минимум три третмана у укупној 
површини од 1500 ха из ваздуха и 330ха са земље по једном третману. 

· У циљу очувања животне средине планиране су активности чишћења дивљих сметлишта, као и уклањање 
амброзије са површина где се за то буде указала потреба. Средства за спровођење ових активности су 
планирана буџетом за 2018.годину. 

3. ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКИХ И ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

· Планиране су активности уређењу спортских терена у Сефкерину. Средства за финансирање делом су  
планирана буџетом за 2018.годину, а делом ће бити обезбеђена на конкурсима Покрајинског секретаријата 
за привреду.

4. ЈАВНИ РАДОВИ

· У сарадњи са Националном службом за запошљавање биће спроведен Конкурс за организовање јавних 
радова на уређењу јавних зелених површина на територији општине Опово, у плану је запошљавање 8 
радника у периоду од 4 месеца. Средства су обезбеђена делом из буџета за 2018.годину, а делом од 
Националне службе за запошљавање.

5. ПОЉОПРИВРЕДА

· Настављају се радови на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом у К.О. Баранда као 
вишегодишњи капитални пројекат. Средства за спровођење ове активности обезбеђена су делом из буџета 
за 2018.годину, а делом из Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

· Планирано је уређење атарских путева на територији МЗ Опово, Сефкерин и Сакуле у укупној дужини од 
4,5км. Средства за спровођење радова обезбеђена су буџетом за 2018.годину.

· У циљу спречавања штете на усевима у катастарским општинама на територији општине Опово планирано 
је ангажовање пољочуварске службе у периоду мај-октобар 2018.године.

· Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у дужини од око 
50 км.

6. УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

· Планирана је изградња мини пич терена у Сакулама. Средства су обезбеђена делом из буџета за 
2018.годину а делом из Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Помажемо спортске клубове у 
реализацији њихових редовних активности као и у организацији турнира, такмичења и слично. Средства за 
реализацију ове активности планирана су буџетом за 2018.годину.

7. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

· Током године планирана је изградња и асфалтирање 2.168 м улица у насељеном месту Сефкерин и то улице 
Вука Караџића, Радета Илкића, Пролетерска и Дамјанов Милана.

· Планирана је и реализација пројекта крпљења ударних рупа на локалним саобраћајницама општине Опово 
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у укупној површини од 40 м , чиме ће се повећати безбедност свих учесника у саобраћају. Средства за 
реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом за 2018.годину.

· Планирана је изградња првих 4,6 км пута Опово-Дебеља8. 

8. ЗДРАВСТВО

· Планирана је израда пројектно-техничке документације за опремање објекта који се налази у оквиру Дома 
Здравља у Опову (изнад гаража), уређење паркинг простора и аплицирање за завршетак санације 
здравствене амбуланте у Сефкерину. Средства за реализацију овог пројекта планирана су буџетом за 
2018.годину.

9. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

· Планирана је доградња ПУ „Бамби“ у Опову и проширење капацитета овог објекта. 

· Планиран је почетак радова у оквиру I фазе изградње вртића у Сефкерину. Средства за реализацију овог 
пројекта обезбеђена су буџетом за 2018.годину.
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· Планирана је израда пројектно-техничке документације за радове на санацији и адаптацији ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ у Опову која подразумева замену крова и унутрашње радове. 

· Планирано је успостављање рачунарске мреже и хотспот локација у ОШ „Доситеј Обрадовић „ у Опову како 
би се стекли услови за увођење електронског дневника.

· Планиран је наставак радова на унапређењу енергетске ефикасности објекта школе у Сакулама. Средства за 
реализацију овог пројекта планирана су буџетом за 2018.годину.

11. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

· Планирана је активност на уређењу јавних површина: изградња пешачких стаза у парковима, уређење 
аутобуских стајалишта, изградња тротоара, пешачких прелаза, уличне расвете итд. Средства за реализацију 
активности обезбеђена су буџетом за 2018.годину.

12. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

· Током године биће обезбеђено више од 1.000 пакета хране и средстава за хигијену социјално 
најугроженијим грађанима, као и огрев за зиму. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су буџетом за 
2018.годину.

13. ПОРОДИЦА И ДЕЦА

· Планиран је наставак акције „Пакет за бебе“ где свака новорођена беба добија пакет беби опреме и 
козметике. 

· Планирано је регресирање цене месечне маркице за ученике средњих школа и студенте са територије наше 
општине.

· Планирано је обезбеђивање бесплатног целоднедвног боравка у предшколској установи за свако треће 
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14. УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА
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· Планирана је изградња пешачких стаза у Опову површине око 400 м , као и изградња паркинг простора 

2испред Дома Здравља у Опову површине 520 м . 

· Планирана је изградња дечијег игралишта у Баранди. Средства за реализацију овог пројекта планирана су 
буџетом за 2018.годину.

15. КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

· Планирани су радови на ограђивању гробља у Баранди.

· Планиран је почетак изградње капеле у Баранди.

· Планирана је замена софтвера у фабрици воде у Опову. Средства за реализацију ових пројеката планирана 
су буџетом за 2018.годину.

16. КУЛТУРА

· Планиран је наставак приказивања позоришних представа и биоскопских пројекција. Организација 
фестивала „Ђурђевак“, „Оповачка фијакеријада“, „Гулашијада“, „Овчарски дани“ и других манифестација.

· Планирана је организација изложби и међународне ликовне колоније.

17. ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

· Током године планирана је набавка једног путничког возила за ПС Опово које би се користило у области 
превенције и сузбијања криминалитета. Средства за реализацију ове активности планирана су буџетом за 
2018.годину.

18. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

· Планиран је наставак изградње пута Опово-Дебељача и то V, VI, VII, VIII, IX и X фазе. Средства су обезбеђена 
делом из буџета за 2018.годину а делом из Управе за капитална улагања АП Војводине.

· Планирана је израда Стратегије локалног одрживог развоја општине Опово.

· Планирано је инфраструктурно опремање радне зоне Опово.

· Планирана је изградња приступног пута до индустријске зоне Сакуле.


