


Поштовани грађани Општине Опово,

         Годину дана је можда прекратко за сумирање и оцењивање рада али је свакако довољно за 
пресек и анализу каквим путем идемо и да ли добро радимо. На основу свега што смо у протеклих 
годину дана урадили, лично сматрам да смо на добром путу.

Први корак који сам предузео након именовања за председника општине био је формирање 
тима са којим ћу сарађивати и водити локалну самоуправу. Направили смо добар тим састављен од 
искусних и одговорних људи, где је свако ангажован у складу са својим стручним способностима и зна 
своје место у систему пројектоване стратегије како би дао свој максималан допринос. Дато нам је 
поверење и тиме указана огромна част, да управо ми, управљамо и руководимо друштвено 
економским развојем наше општине у наредне четири године. Тешка ситуација у локалном буџету, 
неравномерна свеукупна развијеност и дугогодишњи немар представљали су озбиљан проблем са 
којим се требало ухватити у коштац. Али управо ваше поверење није остављало времена за страх, за 
неодлучност. Нисмо имали право на грешку.

Дефинисали смо циљеве, поставили правила игре у коме није било простора за лењост, 
неодлучност, калкулисање, расипништво, разметљивост, простора за  непоштовaње и потцењивање 
других људи. А у таквим правилима игре,  резулат који смо постигли и са којим ћу вас упознати  на 
наредним страницама није могао изостати. Данас, после годину дана са огромним поносом и пуног 
срца изговарам - обећано испуњено. Општина Опово данас је општина једнаких могућности за све 
грађане. А ово је само почетак. 

Од данас радимо још више, посвећеније, сврсисходније, непоколебљиво у намери да 
успоставимо јасна мерила квалитета, резултата и одговорности, јер ми не желимо влaст рaди влaсти. 
Полагаћемо рачуне на крају сваке године, и то ће постати пракса која ће се поштовати и у наредном 
периоду. Ми имамо визију, ми имамо јасан план, тачно знамо шта хоћемо и којим путем желимо да се 
развијамо.

Управо ви сте нам дали прилику и указали ваше  поверење и зато је наша обавеза,  част и 
одговорност, наша мисија да нашу општину поведемо у боље и лепше сутра на бази социјално 
одговорног понашања, са отвореном комуникацијом и уз активно учешће свих грађана, свакодневно 
учећи, са високим степеном солидарности и самокритичности, жељом и поривом да свакога дана 
радимо у интересу свих нас како би наша општина постала нaјбоље место зa нaс и нашу децу, наше 
здравство и образовање, нaшу привреду и културу. 

Нема великог успеха без великог одрицања и напора, посвећености и мукотрпног рада свих нас, 
појединац није довољан, потребно је знaње нaших нaјбољих људи, јер наша општина је вaжнијa од 
свaкогa од нaс.

Зарад боље и лепше будућности да у наредном периоду радимо и брже и јаче и боље у 
остварењу нових циљева...

С поштовањем,                                                                                                          председник 
                                                                                                                                   др Зоран Тасић
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ОТВОРЕНА ВРАТА ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ
У овиру пројекта „Отворена врата“ по први 
пут је свим грађанима наше општине 
доступно непосредно обраћање 
председнику општине. Сваког петка 
председник општине прима грађане који 
му износе своје проблеме али и дају 
сугестије за нове пројекте и акције. У 
периоду од маја 2016. до априла 2017. 
године, председник општине је примио 
521 грађана и том приликом је решено 364 
захтева, 133 се налазе у разматрању, а 
само 24 захтева из објективних разлога 
нису решена.

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА 
НЕУСЛОВНИХ СТАМБЕНИХ 
ОБЈЕКАТА
У 2016. години, локална самоуправа је 
расписала Конкурс за санацију и 
адаптацију неусловних стамбених објеката 
за социјално угрожене породице, на којем 
је опредељено 2 милиона динара. Након 
пристиглих пријава и процене Комисије, 
санирано је и адаптирано 11 стамбених 
објеката.

ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКА 
СТАЗА НА СРЦ ОПОВО

У оквиру друге фазе реализације пројекта 
на изградњи Спортско – рекреативног 

центра Опово, спроведени су радови на 
изградњи пешачко – бициклистичке стазе 

површине 1212 м². Реализација фазе 
пројекта ЈП „Младост“ Опово. 

НАГРАДЕ И ПОКЛОНИ ЗА 
„ВУКОВЦЕ“ И МАТУРАНТЕ

Поводом завршетка школске године 
локална самоуправа је наградила 13 

носилаца Вукове дипломе и 114 
матураната ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Опово. „Вуковци“ су добили по таблет 
рачунар, ђак генерације је награђен 

лаптпо рачунаром, док су свим 
матурантима уручени пригодни 

поклони.

СПОРТСКА ОПРЕМА И 
ПРИПРЕМЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНУ 

АТЛЕТИЧАРКУ
Посредством кабинета председника 
општине, талентованој атлетичарки 

Тамари Радин, државни секретар за спорт 
и омладину Предраг Перуничић уручио је 

комплет спортске атлетске опреме 
(дресове, тренерке, патике, спринтерице), 

док је локална самоуправа за Тамару и 
њеног тренера Немању Стојановића 
донирала ваучер за летње висинске 

припреме.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈА

Редовно обележавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на 

регионалном путу 124. Извођач радова 
Војводина пут Панчево.

ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕМАЈ 2016 - МАЈ 2017 МАЈ 2016 - МАЈ 2017
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КРУЖНИ ТОК ОПОВО
Постављена расвета на кружном току у 
Опову. Пројекат спроведен у партнерском 
односу Покрајинског секретаријата за 
привреду, запошљавање и равноправност 
полова и Општине Опово. 

МОНТАЖА УЛИЧНОГ И ПАРКОВСКОГ 
МОБИЛИЈАРА У ОПОВУ 
Испред јавних установа, центру насеља, 
парку и спортско – рекреативном 
комплексу, постављени су украсни 
стубови, стубови за јавну расвету, нове 
клупе и канте за одлагање смећа, док је 
један део старих реновиран и репариран. 
Пројекат је реализован у партнерском 
односу Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине и 
Општине Опово. Радове спровели ЈП 
„Младост“ Опово и Месна заједница 
Опово.

SOUL FOOD - ДВАДЕСЕТ НОВИХ 
РАДНИХ МЕСТА У ОПОВУ
У просторијама старе школе у Опову, 
о т в о р е н  ј е  п о г о н  з а  п р о и з в од њу 
кондикторских производа Soul Food из 
Београда који запошљава нових 20 
радника.

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА У 
ОПОВАЧКОМ НАСЕЉУ КЕРТИЗ

У Шумској улици у оповачком насељу 
Кертиз, санирани кишни канали у 
дужини од 200 метара и урађено 

зацевљивање постојећих ћуприја. 
Пројекат реализован у сарадњи са 

фирмом Бајићи коп

ЕКОЛОШКА РАДНА АКЦИЈА У 
ОПОВУ

На иницијативу и уз подршку локалне 
самоуправе, организована је и 

спроведена еколошка радна акција 
чишћења тротоара од земљаних наноса 

у оповачком центру и парку, кошење 
дивље вегетације, орезивања дрвореда 
и дробљење грана за органско ђубриво. 

У акцији су учествовали локални 
привредни субјекти, ЈП „Младост“ 

Опово и Удружење „Иницијативе 
младих Опово“. 

БЕТОНИРАЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА 
НА РАСКРСНИЦАМА У ОПОВУ
Током 2016. године на раскрсницама 
улица Шумска – Гробљанска, Бранка 

Радичевића - 2. октобра, Братства 
Јединства – Иве Лоле Рибара и Бориса 

Кидрича на раскрсницама - Шумска, 
Бранка Радичевића, Слатинска, Нушићева 

и Банатска, године бетониране су пешачке 
стазе, прелази и урађено зацевљивање 

ћуприја. Извођач радова Месна заједница 
Опово

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ - 
УРЕЂЕЊЕ РАСКРСНИЦА

У склопу акције безбедности у саобраћају, 
у Опову је спроведена опсежна акција 
уређења раскрсница на којима је због 
вегетације била смањена видљивост. 

Током акције извршено је  одстрањивање 
корова и дивље вегетације, кошење и 

сечење дивљих стабала на јавним 
површинама. Извођач радова ЈП 

„Младост“ Опово

ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕМАЈ 2016 - МАЈ 2017 МАЈ 2016 - МАЈ 2017

ФОНДИ ЕКСПОРТ У САКУЛАМА
У Сакулама је почео да ради индустријски 
објекат који запошљава 70 радника. Реч је о 
предузећу које годинама успешно послује и 
бави се производњом делова гајбица за 
воћарску индистрију, а које се извозе за 
Италију, Француску и Грчку. Добра страна 
уговора је обострано задовољство. Уговором је 
прецизирано да се предузеће Фонди Експорт 
региструје у нашој општини, тако да ће 
Општинска управа Опово убирати порезе и 
самим тим повећати општинска буџетска 
средства. Још један битак податак је да је 
уговором предвиђено запошљавање 70 
радника и то најмање 80% са територије наше 
општине. Као што је и обећано инвеститори 
полако долазе у Опово.
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УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА БАРАНДЕ
Током лета 2016. године у центру Баранде 
око зграде месне заједнице, спортских 
терена, поште, школе, цркве и парка, 
бетонирано је 400 м² пешачких стаза и 
платоа. Монтиране су парковске клупе и 
јавна расвета, изграђен летњиковац са 
столом и клупама, постављене нове 
пијачне тезге, клупа испред поште и 
изграђена чесма код Дома културе.

АКТИВАН РАСПУСТ НА 
ДУНАВСКОЈ АДИ
У организацији ОШ „Доситеј Обрадовић“ и 
подршку Општине Опово, реализован је 
пројекат “Активан распуст – Логоровање 
на Дунаву 2016“. За сву децу камповање је 
било бесплатно.

ЕКОЛОШКА РАДНА АКЦИЈА У 
БАРАНДИ
На иницијативу Месне заједнице и 
Удружења пензионера Баранда, уз 
подршку локалне самоуправе 
организована је и спроведена радна 
акција фарбања клупа и чишћења зелених 
површина у парку

ЧИШЋЕЊЕ И ТАРУПАЊЕ 
ДИВЉЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ У 
БАРАНДИ
У сарадњи локалне самоуправе и Шумске 
управе Опово извршено је тарупање и 
чишћење дивље вегетације у 
двориштима Здравствене амбуланте 
Баранда, Удружење параплегичара и 
квадриплегичара и пута до сеоског 
гробља.

  СПОРТСКИ ТЕРЕН У СЕФКЕРИНУ
Очишћен терен, дониране две фудбалске 

лопте, мреже за голове и кошеве, 
обележене теренске линије.

САНАЦИЈА МИНИ ПИЧ ТЕРЕНА У 
БАРАНДИ

Поправљена оштећена ограда око терена, 
саниране металне конструкције, дониране 

лопте и мреже за голове.

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА 
У оквиру пројекта „Уређења атарских 

путева на територији Општине Опово“ у 
2016. години, урађено је 3,5 километара 

атарских путева у Сефкерину, Опову и 
Сакулама.

УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА У БАРАНДИ
Спроведено чишћење, насипање и 

равнање улица Иве Лоле Рибара – Олга 
Петров и насипање и утабавање дробљене 

цигле у улици Мећавина у Баранди.

ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕМАЈ 2016 - МАЈ 2017 МАЈ 2016 - МАЈ 2017
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НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ 
МАШИНЕ ЗА ЈП „МЛАДОСТ“ 
ОПОВО
Уз подршку локалне самоуправе Јавно 
предузеће „Младост“ Опово спровело 
набавку комбиноване машине за копање 
и утовар.

ПАКЕТИ ХРАНЕ И СРЕДСТАВА ЗА 
ХИГИЈЕНУ ЗА СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ
Преко канцеларије Црвеног крста 
Опово уз подршку Владе АП 
Војводине и локалне самоуправе 
подељено 300 пакета хране и 
средстава за хигијену социјално 
угроженим категоријама 
становништва у сва четири насеља 
Општине Опово.

УРЕЂЕЊЕ СЕФКЕРИНСКОГ 
МОСТА И ОКОЛИНЕ
Вишедневним активностима спроведена је 
акција чишћења коловоза, сливника, 
каналета и банкина на сефкеринском 
мосту, поткресивање крошњи, као и 
уклањање отпада, дивље вегетације и 
грања испод сефкеринског моста и 
носећих стубова.

ПОСТАВЉЕНА РАСВЕТА НА 
МАЛОМ ГРОБЉУ У ОПОВУ
Монтирано и постављено осам стубова са 
расветним телима, као и расвета на 
бандери на улазу у гробље. 

НЕДЕЉА КУЛТУРЕ 2016
У оквиру манифестације „Недеља културе 

2016“ осликани су мурали на фасади 
Културног центра Опово, отворене 

реновирана биоскопска сала и позоришна 
сцена и одржан велики рок концерт групе 
Неверне бебе пред око 2.000 посетилаца 

на централном оповачком тргу.

ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕМАЈ 2016 - МАЈ 2017 МАЈ 2016 - МАЈ 2017

ПУ „БАМБИ“ – РАМПА ЗА 
ИНВАЛИДЕ

Испред улаза у објекат Предшколске 
установе „Бамби“ у Опову изграђена је 

прилазна рампа за децу са посебним 
потребама и инвалиде. Радове 

финансирала локална самоуправа.
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ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГОДИНУ ДАНА РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕМАЈ 2016 - МАЈ 2017 МАЈ 2016 - МАЈ 2017

УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ УЛИЦА У 
СЕФКЕРИНУ
У оквиру пројекта „Уређења земљаних 
улица“ у Сефкерину је урађена санација 
гребаним асфалтом улице Несторов 
Стевана у дужини од 320 метара.

РАДНЕ АКЦИЈЕ У СЕФКЕРИНУ
У организацији Месне заједнице 
Сефкерин спроведене су радне акције 
фарбања парковских клупа и канти за 
одлагање смећа, уређења аутобуских 
стајалишта – фарабање стубова, 
надстрешница и банкина, санација 
справа на дечјем игралишту у парку и 
кречење улаза у здравствену амбуланту. 

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА У САКУЛАМА

Спроведена акција уређења јавних 
зелених површина на улицама и 

раскрсницама у Сакулама. На дестак 
локација извршено тарупање, кошење 

траве, сечење густог шибља и дивље 
вегетације, кресање грана и крошњи на 

дрворедима и стаблима које ометају 
саобраћај. Извођач радова ЈП „Младост“ 

Опово.

УРЕЂЕЊЕ САКУЛСКОГ ПАРКА
У организацији месне заједнице Сакуле 

репариране су и постављене четири 
капије на парковским улазима, а уз 

подршку месне заједнице и локалне 
самоуправе ученици сакулске основне 

школе спровели акцију чишћења парка.

ПОМОЋ ЗА САКУЛСКУ ШКОЛУ
Набавка клима уређаја и реконструкција 

водоводних цеви за ОШ „Зоран Петровић“ 
у Сакулама.

НОВЕ КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА 
СЕФКЕРИНСКИ ПАРК
Постављен сет нових клупа и канти за 
одлагање смећа у сефкеринском парку и 
аутобуским стајалиштима. У организацији 
Месне заједнице и Борилачког клуба 
„Драгон“ спроведена акција фарбања и 
лакирања клупа и канти.

УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ УЛИЦА У 
БАРАНДИ И САКУЛАМА

У оквиру пројекта уређења земљаних улица у 
Баранди је гребаним асфалтом покривено преко 

километар улица ширине 3 до 4 метра: део улице 
Бориса Кидрича, Иве Лоле Рибара (од Стевице 

Јовановића до тзв Мале Албаније) и Безимена (од 
Иве Лоле Рибара до улице 29. новембар), док је у 

Сакулама урађене улице Банатска (200м), која је 
започета прошле године, затим Виноградарска 

(650м) и Омладинска (350м). У оквиру радова 
урађено је риперовање за оне улице које се се 

налазиле под одређеним каменом, затим ојачање 
туцаником па гребаним асфалтом, док се на потпуно 
земљаним улицама радио прво ископ, затим у слоју 
од 15цм постављан камен туцаник гранулације од 0 

до 31мм и на крају у слоју од 10 до 15цм гребани 
асфалт.
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ОДРЖАВАЊЕ ПУТА СЕФКЕРИН – 
ЗРЕЊАНИНСКА МАГИСТРАЛА
Чишћење, кошење и сечење дивље 
вегетације на банкинама локалне 
саобраћајнице Сефкерин – зрењанинска 
магистрала (раскрсница Врбовски), чиме је 
коначно на овом путном правцу омогућена 
добра видљивост. Поред тога урађена је 
хоризонтална сигнализација, постављено 
200 смероказа и преко 60 саобраћајних 
знакова, што је све заједно на овом 
локалном путу, који званично припада 
територији Општине Палилула, допринело 
безбедности у саобраћају по прописаним 
стандардима.

ОБНАВЉАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
Хоризонтална саобраћајна сигнализација 
обновљена је на локалним 
саобраћајницама Сефкерин – 
зрењанинска магистрала, Баранда – 
идворска раскрсница, Опово – Јапански 
цвет, зона кружног тока и ужи центар у 
Опову.

ШКОЛСКИ ИНВЕНТАР ДОНАЦИЈА 
ИЗ НЕМАЧКЕ

Посредством Српске православне општине 
Опово и уз подршку локалне самоуправе, 

у оповачку школу, као донација из 
Немачке, допремљено 150 школских клупа 

и 300 столица.

БЕТОНИРАЊЕ ТРОТОАРА И 
ПРОКОПАВАЊЕ КИШНОГ 
КАНАЛА
Бетониран тротоар у улици Максима 
Горког у Опову од раскрсница са улицама 
Братства јединства и Станка Томића. 
Укоњена дивља вегетација, прокопан 
кишни канал и зацевљене ћуприје. Уз 
подршку локалне самоуправе радове 
спровели Месна заједница Опово и ЈП 
„Младост“ Опово.

БЕТОНИРАЊЕ ТРОТОАРА У 
СЕФКЕРИНУ

У центру Сефкерина, улици Ослобођења, 
бетонирано је 113м² тротоара испред 

здравствене амбуланте и апотеке. 
Бетонирани део је наставак уређења 

пешачких стаза из смера зграде месне 
заједнице. Радови су изведени у 

организацији Месне заједнице Сефкерин, 
а финансирани од стране локалне 

самоуправе.

СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА КИК БОКС 
ШАМПИОНА

Вишеструком кик бокс шампиону 
Борилачког клуба „Драгон“ из Сефкерина 

Николи Станкову, донирана 
професионална спортска опрема.

СУФИНАНСИРАЊЕ УЖИНЕ И 
НАБАВКА УЏБЕНИКА

Потписивањем уговора о сарадњи, фирма 
Брантнер отпадна привреда доо донирала 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ 120.000 динара 
за суфинансирање ужине и набавку 

школских уџбеника.

ПРОЈЕКАТ „РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ОПОВУ“
У оквиру пројекта „Реконструкције 
водоводне мреже у Опову“ у улицама 
Тамишка и Жарка Зрењанина замењене 
старе азбестне цеви са новим 
полиетиленским и повезане на 
централни водовод.
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ВОДОВОДНА И 
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА 
ДОМ КУЛТУРЕ У ОПОВУ
У оквиру завршне фазе пројекта 
„Реновирања објекта Дома културе Опово“ 
спроведени су радови на увођењу 
водоводне и канализационе мреже. 
Извођач радова ЈП „Младост“ Опово.

АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА 
У сарадњи са месним заједницама, 
саниран је део старих аутобуских 
стајалишта и бетиниране подлоге и 
монтиране нове надстрешнице на 
аутобуским стајалиштима у Сакулама, 
Баранди, Опову и Сефкерину. 

САНАЦИЈА БАНКИНА И 
УДРАНИХ РУПА НА 
ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
Дуж целе деонице локалног пута 
Баранда – Сакуле – идворска 
раскрсница, саниране су ударне рупе 
и банкине. Током радова грејдером су 
скидане старе оштећене банкине, а 
затим насипан гребани асфалт у 
ширини од једног метра, након чега је 
следило крпљење удраних рупа, а 
насипањем подлоге од гребаног 
асфалта саниране су банкине са обе 
стране пута. Истовремено радило се и 
на уређењу комплетног путног појаса. 

ПЛАТО – ПАРКИНГ ИСПРЕД 
ОПОВАЧКЕ ПОШТЕ
Испред оповачке поште изграђен је плато 
– паркинг са подлогом од бехатон плоча са 
осам паркинг места и постављен пратећи 
мобилијар у виду две клупе за седење, 
две канте за одлагање смећа и држача за 
бицикле. Радове је спровео ЈП „Младост“ 
Опово уз подршку локалне самоуправе.

ЈАВНА РАСВЕТА И МОБИЛИЈАР 
НА СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНОМ 

ЦЕНТРУ
На спортско рекреативном центру и ближој 
околини постављено 17 нових канделабра 

са јачим осветљењем, монтирано осам 
нових клупа и 24 канти за одлагање смећа.

ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА НА 

ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
Постављањем 120 саобраћајних знакова 
покривена је комплетна траса локалних 

саобраћајница на територији Општине 
Опово. Вертиклана саобраћајна 

сигнализација је постављена на путној 
релацији Баранда – Сакуле – идворска 

раскрсница. 

ДВА ИНФРАСТРУКТУРНА 
ПРОЈЕКТА ЗА ШКОЛУ

Преко Покрајинског секретаријата за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ одобрена су средства 

за суфинансирање два пројекта. У питању је 
пројекат штедљиве унутрашње расвете за 

школу у Сефкерину за који су додељена 
средства у износу од 2.747.702 динара и 

пројекат коришћења биомасе за 
производњу топлотне енергије за школу у 

Баранди у износу од 2.897.709 динара. 
Остатак средстава од 3 милиона динара 

суфинансираће Општина Опово.

ЧИШЋЕЊЕ И САНАЦИЈА ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА

Кроз активности у склопу заштите животне 
средине спроведено је чишћење и санација 

дивљих депонија смећа у сва четири 
општинска насеља: Мало гробље (Опово), 

Стевице Јовановића (Баранда), Песак – Стари 
виногради (Сефкерин), Доњи Угар (Опово), 

Економија (Баранда), Несторов Стевана 
(Сефкерин), ЈНА (Сефкерин), Пролетерска 

(Сефкерин), Иве Лоле Рибара (Баранда), Месна 
заједница Баранда и Месна заједница Сакуле. 

Већину радова на санацијама извело је ЈП 
„Младост“ Опово, а учешће у акцијама су 

имале и фирме Бајићи коп и Агрос доо Опово.
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ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ 
БАРБУ – СТАНОЈЕВИЋ
Локална самоуправа у више наврата 
помогла десеточлану социјално 
угрожену породицу Барбу – 
Станојевић из Сефкерина. Помоћ је 
пружена у пакетима хране и хигијене, 
огрева за зиму, набаке шпорета – 
смедеревац, бетонирања подлоге за 
стамбени контејнер, који је у фази 
набавке.

АГРЕГАТ ЗА ПОРОДИЦУ 
СТОЈШИН
Последњег дана старе 2016. године, 
председник општине је испред 
локалне самоуправе посетио 
старачко домаћинство Стојшин у 
Сефкерину, којима је уручио агрегат 
за струју.

ОГРЕВ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ 
КАТЕГОРИЈЕ
За социјално угрожене категорије локална 
самоуправа је уочи зимских месеци 
обезбедила и допремила 173 м³ огревних 
дрва.

ЗИМСКА ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА 
ЧЕТИРИ МАЛИШАНА
Брига о социјално угроженој категорији 
становништва. Зимска одеће и обућа за 
четворо деце породице Сакипомовић из 
Баранде. Пакете локалне самоуправе 
додатно је опремила и власница ТР 
Петар и Тина Славица Карајовић.

ПОМОЋ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ 
ГРАЂАНИМА ТОКОМ ЛЕДЕНИХ 

ТЕМПЕРАТУРА
Због велике хладноће и континуирано 

ниских температура, по налогу ресорног 
министарства и кабинета председника 

општине, радници Центра за социјални 
рад Опово обишли су најугроженија лица 

у сва четири насељена места општине 
Опово. Председник општине Опово др 

Зоран Тасић придружио се овој акцији. За 
шест особа ургентно је достављена помоћ 

у храни, покривачима и дрвима за огрев.

ХУМАНИ ГЕСТ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ

Председник општине Опово др Зоран 
Тасић потписао је сагласност, на основу 

које ће се сваког месеца, почев од јануара, 
па све до трајања његовог мандата, десет 

посто од плате уплаћивати на рачун 
самохране мајке из Опова Снежане 

Сужњев. Реч је о жени која због лошег 
здравственог стања није у могућности да 

ради и са троје малолетне деце живи у 
неусловном стамбеном објекту. Месечна 

примања остварује преко социјалне 
заштите и дечијег додатка.

ПОМОЋ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА

Комесеријат за избеглице и Општина Опово 
закључили су Уговор о сарадњи на 

реализацији доделе помоћи намењене 
побољшању услова становања интерно 
расељених лица док су у расељеништву 

куповином сеоске куће са окућницом, којим је 
Општини Опово додељен износ од 1.263.500 

динара уз учешће Општине Опово у износу од 
66.500 динара. Од укупног износа за куповину 

куће са окућницом намењено је 1.150.000, а за 
набавку грађевинског материјала за поправку 

и адаптацију предметне сеоске куће 180.000 
динара. Средства која се дају кориснику су 

бесповратна.
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БЕТОНИРАН ПЛАТО ИСПЕД 
САКУЛСКЕ ШКОЛЕ

У организацији Месне заједнице Сакуле 
бетониран плато испред сакулске основне 

школе и постављен носач за бицикле.

ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ У 
БАРАНДИ

Удружењу пензионера Баранда додељене 
су реновиране просторије у оквиру објекта 

Месне заједнице Баранда.

РЕНОВИРАЊЕ ЗГРАДА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА

На три објекта месних заједница у Сакулама, 
Баранди и Сефкерину спроведени су мањи или 
опсежнији радови на реновирању. У Сакулама 

је организована акција чишћења и кречења 
централног ентеријера зграде, реновирани су 

крилни делови где је окречен ходник и 
просторије, под покривен етисоном, 

монтирана чајна кухиња и уведена струја. У 
Баранди су поред кречења ентеријера 

обављени и радови на замени улазних врата и 
прозора новом ПВЦ столаријом. У згради 

Месне заједнице Сефкерин окречено је 550 
квадратних метара ентеријера, а постављањем 

ПВЦ врата и прозора затворен је и улазни део 
објекта, чиме се добило на радној површини.

РЕНОВИРАЊЕ МИНИ ПИЧ 
ТЕРЕНА У ОПОВУ
Извршена замена оштећених дасака на 
огради, варење металне галантерије и 
фарбање ограде, голова и металне 
конструкције, постављене нове нреже за 
голове.

ИЗГРАДЊА СВЛАЧИОНИЦА И 
ТОАЛЕТА НА СРЦ ОПОВО
На Спортско – рекреативном центру Опово 
изграђен је помоћни објекат са спорт и 
рекрацију, који садржи две свлачионице – 
мушка и женска, четири тоалета (два 
мушка и два женска) и две туш кабине. 
Инвеститор пројекта је Општина Опово, 
која је преко ЈП „Младост“ Опово 
одрадила припремне грубе земљане и 
инфраструктурне радове, док је 
финансиијер изградње објекта и уређења 
ентеријера фирма „Агрос“ доо Опово.

ЗАМЕНА И ОЈАЧАВАЊЕ 
БЕТОНСКИХ ЕЛЕКТРОСТУБОВА 
У СЕФКЕРИНУ
У улици Тина Ујевића у Сефкерину, 
уместо старих дрвених бандера 
поставлјено је девет нових бетонских 
стубова и повезивање на електромрежу. 
У организацији Месне заједнице 
Сефкерин организована је радна акција 
ојачавања два стуба.

РАВНАЊЕ АТАРСКИХ ЛЕНИЈА У 
САКУЛАМА
Радови извршени заједничком акцијом 
сакулских пољопривредника уз 
финансијску помоћ Локалне самоуправе 
и Месне заједнице Сакуле
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БЕТОНИРАЊЕ ТРОТОАРА, СТАЗА 
И ПАРКИНГА У БАРАНДИ
У првом кварталу 2017. године у центру и 
парку Баранде бетонирано је 519,5 метара 
квадратних тротоара и пешачких стаза, као 
и паркинг простор испред здравствене 
амбуланте и матичне службе површине 
114 метара квадратних. Средства су 
опредељена општинским буџетом за 
инфраструктурне радове месним 
заједницама за 2017. годину.

БЕТОНИРАЊЕ ПАРКИНГА И 
ТРОТОАРА У САКУЛАМА
У првом кварталу 2017. године у Сакулама 
је бетонирано 130 квадратних метара 
паркинга и тротоара у Партизанској улици 
поред објекта основне школе и парка. 
Инвеститор радова је Месна заједница 
Сакуле, а средства су опредељена 
општинским буџетом за инфраструктурне 
радове месним заједницама за 2017. 
годину. 

БЕТОНИРАЊЕ ТРОТОАРА У 
СЕФКЕРИНУ
У првом кварталу 2017. године у 
Сефкерину је бетонирано 660 квадратних 
метара тротоара у делу улице Жарка 
Зрењанина, Парковској улици (Народног 
фронта) поред објекта основне школе и 
светосавског дома. Инвеститор радова је 
Месна заједница Сефкерин, а средства су 
опредељена општинским буџетом за 
инфраструктурне радове месним 
заједницама за 2017. годину. 

БЕТОНИРАЊЕ ТРОТОАРА И СТАЗА 
У ОПОВУ
Током прве декаде 2017. године, у 
организацији Месне заједнице Опово 
бетонирани су тротоари и прелази на 
раскрсницама: Слатинске и Бранка 
Радичевића, Првог новог насеља и Шумске, 
Максима Горког и Бранка Радичевића, Иве 
Лоле Рибара и Бранка Радичевића, Шумске и 
Гробљанске, Иве Лоле Рибара и Шумске, 
Жарка Зрењанина и Слатинске, Жарка 
Зрењанина и Нушићеве, Светозара Марковића 
и Максима Горког, Станка Томића и Максима 
Горког, као и приступни прилаз у двориште 
стамбених зграда у центру Опова.

ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА 
У ЦЕНТРУ ОПОВА

Са подлогом од бехатон плоча на површини од 
око 220м² у центру Опова је изграђен нови 

паркинг простор са 15 паркинг места и једним 
ширим паркинг простором за возаче са 

инвалидитетом. Извођач радова овог 
грађевинског пројекта је Јавно предузеће 

„Младост“ са подизвођачем који је постављао 
бехатон плоче. У оквиру пројекта урађено је 
чишћење и припрему подлоге, зацевљење и 

затрпавање кишног канала дуж будућег 
паркинга, затим постављање бехатон плоча и 

ивичњака, обележавање паркинг места и на 
крају постављање волијера за бицикле и 

изградњу приступних стаза између тротоара и 
паркинга. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКОВСКИХ 
СТАЗА И ТРОТОАРА У ОПОВУ

У оквиру пројекта уређења оповачког 
парка изграђене су две пешачке стазе са 

подлогом од бехатон плоча, које су парку 
дале нову димензију и естетско 
побољшање. Прва стаза иде од 

кошаркашког игралишта до православне 
цркве, док се друга простире дуж 

ботаничке алеје од цркве до објекта 
Центра за социјални рад Опово. Извођач 

радова ЈП „Младост“ Опово са 
подизвођачем.

РЕНОВИРАНА ФОНТАНА У ОПОВУ
Реновирана и пуштена у рад фонтана у 

оповачком парку. Извођач радова ЈП 
„Младост“ Опово.

АДАПТАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ У 
БАРАНДИ

Огранак Општинске народне библиотеке 
у Баранди уселио се у нове реновиране 

просторије некадашњег објекта 
здравствене амбуланте. Пројекат 

реновирања финансирала локална 
самоуправа и ОНБ Опово, док је акцију 

пресељења организовала Месна 
заједница Баранда.
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ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ 
РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ 
„ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО
Уговор су потписали градоначелници, 
председници општина и предузећа -  Град 
Панчево, Град Вршац, Општина Ковин, 
Општина Ковачица, Општина Алибунар, 
Општина Бела Црква, Општина Пландиште, 
Општина Опово, Грађевинско предузеће 
„ФИНЕТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Панчево и 
„ХАЈТИМ“ друштво са ограниченом 
одговорношћу за услуге, Вршац. Испред 
општине Опово уговор је потписао председник 
Др Зоран Тасић

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ТРИ 
ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА У ОПОВУ И 
САКУЛАМА
На конкурсу Управае за капитална улагања АП 
Војводине, Општина Опово је добила средства 
за суфинансирање пројеката из области 
здравствене заштите (3.260.344,89), 
предшколског образовања (3.820.520,10) и 
водоснабдевања (16.268.965,36). Конкретно, 
ради се о пројектима Санација и адаптација 
објекта здравства – Здравствена амбуланта 
Сакуле, Доградња објекта Предшколске 
установе „Бамби“ Опово и Реконструкција 
водоводне мреже - улица Бориса Кидрича у 
Опову.

НАБАВКА ПОЛИГОНА 
СПРЕТНОСТИ И КУПОВИНА 
БИЦИКЛА
Основној школи омогућена је набавка 
полигона спретности и куповина три 
бицикла различитих величина за вежбање 
на полигону. Укупна вредност пројекта је 
100.000,00 динара.

БЕСПЛАТАН ВРТИЋ ЗА ТРЕЋЕ 
ДЕТЕ

Од марта 2017. године утврђује се право на 
бесплатан целодневни боравак у предшколској 
установи за свако треће дете по реду рођења у 

породици без обзира да ли родитељи детета 
већ имају једно или више деце у предшколској 

установи. Право на ово имају деца на 
целодневном боравку као и деца припремно 

предшколског програма, која су на 
продуженом боравку у установи са 

пребивалиштем на територији Општине 
Опово. Накнаду за регресирање бесплатног 

боравка финансира локална самоуправа.

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Потписан уговор са Министарством за рад 

запошљавање, борачка и социјална 
питања, а ради се о наменским 

средствима за финансирање услуга 
социјалне заштите, којим ће се 

унапредити услуге социјалне заштите на 
локалном нивоу. Износ средстава је 

1.980.000 динара. 

ПАКЕТИ ЗА БЕБЕ
Током 12 месеци у оквиру акције Пакети за 

новорођене бебе на територији Општине 
Опово уручено је 78 пакета беби опреме и 

козметике. Вредност сваког пакета је 
10.000 динара.

ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА
У јулу 2016. године установљена је 

општинска награда за полицајца месеца. 
Током тог периода десет радника 

Министарства унутрашњих послова 
Полицијске станице Опово добило је ово 

признање у виду плакете и ручног сата.

БЕСПЛАТНА УЖИНА ЗА СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНЕ УЧЕНИКЕ
За све ученике основне школе из социјално 
угрожених породица на територији наше 
општине, локална самоуправа је 
финансирала бесплатну ужину.  
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ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
Поводом почетка школске године 

председник општине је испред локалне 
самоуправе свим првацима у општини 

поделио поклоне који су се састојали од 
комплета свесака, сликовница, 

споменара, словарица и саобраћајног 
прслука.

ОПШТИНА ОПОВО – БАРАНДА ФИЛМ 
СТУДИО
Потписивање уговора о пословно-техничкој 
сарадњи и уговора о давању у закуп без 
накнаде објекта старог ватрогасног дома у 
Баранди за потребе филмских пројеката. 
Уговором је предвиђена заједничка промоција 
Општине Опово, сарадњу на пројектима и 
активностима који имају за циљ презентацију 
културног стваралашва и туристичких 
потенцијала општине, заједничко наступање 
на сајмовима, презентацијама и медијима, 
узајамна подршка пројектима који се односе 
на делатности  Баранда – Филм Студија, као и 
заједничко наступање према покрајинским и 
репу�личким органима и институцијама.

ДВА ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА ЗА СЕФКЕРИН 
И САКУЛЕ
У оквиру Програма обнове и унапређења 
објекта јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите 
који спроводи Влада Републике Србије – 
Канцеларија за управљање јавним улагањима, 
Општини Опово су одобрена два пројекта: 
„Санација и адаптација објекта Дом здравља 
Опово – Амбуланта Сефкерин“ (8.254.895 
динара) и „Адаптација и санација објекта О.Ш. 
„Доситеј Обрадовић“ Опово издвојено 
одељење „Зоран Петровић“ Сакуле“ 
(34.044.955 динара). 

СПОРТСКИ ТЕРЕН У САКУЛАМА
У центру Сакула изграђен је и опремљен 
нови спортски терен за рукомет и мали 
фудбал. Током пројекта изведени су 
комплетни припремни земљани радови, 
насипање и асфалтирање подлоге, 
обележавање терена, постављање ограде, 
конструкција и мрежа за голове.

СВЛАЧИОНИЦЕ  ЗА АТЛЕТИЧАРЕ 
У БАРАНДИ
Атлетском клубу „Спартак“ додељене су 
просторије у објекту Месне заједнице 
Баранда, које ће им убудуће служити као 
свлачионице за тренинге и такмичења. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
У ПАРКОВИМА

Почетком пролећа спроведена је опсежна 
акција замене стубова на парковским 

расветама у Опову, Сефкерину и Баранди. 
Постављено је око 70 репарираних 

стубова и замењене су сијалице тамо где 
нису радиле. Извођач радова ЈП 

„Младост“ Опово.

ОПОВО НА ТВ ПРОГРАМИМА
Одлична сарадња са медијима, као и понуда 

медијски занимљивих садржаја, резултирали 
су да Опово последњих годину дана буде честа 
тема на ТВ станицама, како регионалним, тако 

и националним. Председник општине др Зоран 
Тасић био је гост у прилозима и емисијама 
Радио телевизије Србије, радио телевизије 

Војводине, Студија Б и ТВ Панчево у којима је 
на афирмативан начин презентовао локалне 

пројекте, као и туристичке и културне садржаје.  
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РАДНЕ ПОСЕТЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
ФУНКЦИОНЕРА
Поред радних посета значајним 
републичким и покрајинским 
институцијама, председник општине др 
Зоран Тасић је у више наврата био 
домаћин високим републичким 
функционерима. Општину Опово радно су 
посетили државни секретар Министарства 
спорта и омладине Предраг Перуничић, 
државни секретар Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања Ненад Иванишевић и министар 
одбране  Зоран Ђорђевић.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Током целе године локална самоуправа је значајним средствима преко локалних пројеката финансирала 
и суфинансирала велики број манифестација, културних и спортских догађаја чији су организатори били 
удружења, спортски колективи и установе: Куп толеранције (УПИК Опово), Гулашијада (ЛД „Шњеп“ 
Баранда), Ролеријада (Иницијативе младих Опово), Мандалина (МЗ Сефкерин), Мото скуп (MK „Fire 
Wheels“ Сефкерин), Еко регата Тамиш 2016 (Удружење љубитеља реке Тамиш), Турнир одбојка на песку 
(Иницијативе младих Опово), Дани кошарке – тродневни турнир (КК Опово 99), Лудаја Фест (Удружење 
произвођача поврћа, воћа, цвећа и лековитог биља „Лала“ Опово), Спортске игре Опово 2016 (Школа 
спорта), Републички стручни скуп психијатријских установа (Удружење психијатријских сестара и 
техничара), Такмичење у спортском риболову (Иницијативе младих Опово и УСР „Лињак“ Опово), 
Меморијални турнир „Александар Ацо радовић“, Турнир у стоном тенису (Иницијативе младих Опово), 
Скупштина голубара (Општински савез голубара), Изложба: 50 година рокенрола у Опову (ОНБ Опово), 
Етно изложба (Удружење жена „Практична жена – Баранђуше“ Баранда), Винаријада (Удружење 
виноградара и винара „Пудар“ Сакуле), Скупштина Мото асоцијације Србије (МК Fire Wheels & МАS), 
Овчарски дан (Удружење сточара „Овчар“ Сакуле), Етно базар (Актив жена Опово), Дечји фолклорни 
фестивал „Ђурђевак“ (КУД „МС Чигра“ Опово)

Куп толеранције 
(УПИК Опово) 

Гулашијада 
(ЛД „Шњеп“ Баранда) 

Мандалина 
(МЗ Сефкерин)

Мото скуп 
(MK „Fire Wheels“ Сефкерин)

Еко регата Тамиш 
(Удружење љубитеља реке Тамиш)

Ролеријада 
(Иницијативе младих Опово)

Турнир одбојка на песку 
(Иницијативе младих Опово)

Дани кошарке 
(КК Опово 99)

Лудаја Фест 
Удружење „Лала“ Опово) 

Спортске игре Опово 
(Школа спорта)
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(ЛД „Шњеп“ Баранда) 

Мандалина 
(МЗ Сефкерин)

Мото скуп 
(MK „Fire Wheels“ Сефкерин)

Еко регата Тамиш 
(Удружење љубитеља реке Тамиш)

Ролеријада 
(Иницијативе младих Опово)

Турнир одбојка на песку 
(Иницијативе младих Опово)

Дани кошарке 
(КК Опово 99)

Лудаја Фест 
Удружење „Лала“ Опово) 

Спортске игре Опово 
(Школа спорта)



 Републички стручни скуп психијатријских установа 
 (Удружење психијатријских сестара и техничара)

Меморијални турнир 
„Александар Ацо радовић“ 

Скупштина голубара 
(Општински савез голубара)

Такмичење у спортском риболову 
(Иницијативе младих Опово и УСР „Лињак“ Опово)

Турнир у стоном тенису 
(Иницијативе младих Опово)

Изложба: 50 година рокенрола у Опову 
(ОНБ Опово)

Етно изложба 
(Удружење жена „ Баранђуше“ Баранда)

Винаријада 
(Удружење виноградара и винара „Пудар“ Сакуле)

Овчарски дан 
(Удружење сточара „Овчар“ Сакуле)

... А ШТА НАС ОЧЕКУЈЕ И ШТА ПЛАНИРАМО ДО КРАЈА 2017. ГОДИНЕ

1. ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА
Планирана је реконструкција водоводне мреже у улицима Бориса Кидрича и Братства Јединства у 
Опову у укупној дужини од  3.709 м. Средства за финансирање овог пројекта делом су обезбеђена 
буџетом за 2017. годину, а већи део средстава биће обезбеђен од покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Управе за капитална улагања АП Војводине.
За пројекат реконструкције водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову добијена су средства у 
износу од 16.268.965,36 динара од Управе за капитална улагања АП Војводине.

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 100 ха са земље по једном третману.
У циљу очувања животне средине планиране су активности чишћења дивљих сметилишта, као и 
уклањање амброзије са површине где се за то буде указала потреба.
Средства за спровођење ових активности планирана су буџетом за 2017. годину.

3. ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
Планиране су даље активности уређења спортског рекреативног центра Опово око изградње 
пешачких стаза и уређење језера. Планирано је постављање комплетне туристичке сигнализације у 
свим насељеним местима општине Опово.
Средства за финансирање делом су планирана буџетом за 2017. годину, а део средстава биће 
обезбеђен 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, где је у плану 
запошљавање 8 радника у периоду од 4 месеца.
Средства за спровођење јавних радова обезбеђена су буџетом за 2017. годину.

5. УЛИЧНА РАСВЕТА
Планирана је замена дотрајалих канделабера у парковима у сва четири насељена места ( Опово, 
Баранда, Сакуле, Сефкерин) с обзиром да је предходне године завршена реконструкција замене 
постојаћих светиљки новом лед расветом.
Планиран број канделабера је око 70 комада.
Средства за реализацију ове активности обезбеђена су буџетом за 2017. годину.

6. ПОЉОПРИВРЕДА
Наставак радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом у К.О. Баранда као 
вишегодишњег капиталног пројекта.
Средства за спровођење ове активности обезбеђене су делом из буџета за 2017. годину, а делом из 
покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Планирано је уређење атарских путева на територији МЗ Опово, Сакуле и Сефкерин у укупној дужини 
од 3 км.
Средства за спровођење радова обезбеђена су буџетом за 2017. годину.
У циљу спречавања штете на усевима у катастарским општинама на територији општине Опово 
планирано је ангажовање пољочуварске службе у периоду мај-октобар 2017. године.
Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у дужини од 
56,83 км.
Део средства за реализацију ове активности биће обезбеђена из Покрајиснког секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство а део средстава планиран је буџетом за 2017. годину.
Током 2017. године планирана је и реализација пројекта едукације младих пољопривредних 
произвођача, која ће бити спроведена одласком у посету неком од великих пољопривредних сајмова, 
као и обиласком фарми.
Средства за реализацију ове активности планирана су буџетом за 2017.годину.
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7. УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
Планиран је завршетак започетих радова на уређењу спортског терена у Сакулама за рукомет и 
мали фудбал. Помажемо спортске клубове за реализацију њихове редовне активности, као и за 
организације турнира и слично.
Средства за реализацију ове активности планирана су буџетом за 2017. годину.

8.  ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Током године планирана је изградња и асфалтирање 2.000 м улица у насељеном месту Сефкерину и 
то улице Вука Караџића, Радета Илкића и Пролетерска.
Планирана је и реализација пројекта крпљење ударних рупа на локалним саобраћајницама 
општине Опово у укупној површини од око 1000 м2, чиме ће се умногоме повећати безбедност свих 
учесника у саобраћају.
Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом за 2017. годину.
У сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ обезбеђена ја расходована стругана маса у укупној количини од 
1600 м3, те ће се током године реализовати радови на превозу и уградњи стругане асфалтне масе на 
замљаним путевима и улицама у Баранди и Сакулама.
Средства за реализацију обезбеђена су буџетом за 2017. годину.

9. ЗДРАВСТВО
За реализацију пројекта - санација и адаптација амбуланте у Сефкерину обезбеђена су средства у 
износу од 6.879.000,00 динара на конкурсу који је спровела Канцеларија Владе Србије за управљање 
јавним улагањима.
За реализацију пројекта - санација и адаптација амбуланте у Сакулама, обезбеђена су средства у 
износу од 3.260.344,89 динара, на конкурсу који је спровела Управа за капитална улагања АП 
Војводине.

10.  ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
За релизацију  пројекта – доградња објекта ПУ Бамби у Опову обезбеђена су средства у износу од 
3.820.520,10 динара на конкурсу који је спровела Управа за капитална улагања АП Војводине, а 
планирана је доградња кухиње.

11. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Планирана је реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности на објекту школе у 
Сакулама по конкурсу Владе Републике Србије - канцеларија за управљање јавним улагањима.
Укупна вредност овог пројекта износи око 35.000.000,00 динара.
За реализацију пројекта реконструкција котларнице у школи у Баранди обезбеђена су средства из 
Покрајинског секретаријата за образовање у износу од 2.897.710,00 динара, а део средстава 
обезбеђен је буџетом општине Опово за 2017. годину.
За реализацију пројекта штедљиве јавне расвете у школи у Сефкерину обезбеђена су средства из 
Покрајинског секретаријата за енергетику у износу од 2.747.702,00 динара, а део средстава у износу од 
3.000.000,00 динара обезбеђена су буџетом општине Опово за 2017. годину.
Средства су делом обезбеђена из буџета општине за 2017. годину, а већи део средстава обезбеђен је 
од покрајинског секретаријата за образовање.
За реализацију пројекта Програма модернизације школа добијена су средства из Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја за санацију фискултурне сале школе у Опову и санацију 
фискултурне сале и санитарног чвора школе у Сакулама у укупном износу од 1.600.000,00 динара.

12. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Планирана је активност на уређењу јавних површина: изградња пешачких стаза у парковима, 
монтажа пратећих мобилијера, затим уређење аутобуских стајалшта, изградња тротоара, пешачких 
прелаза, уличне расвете итд.
Средства за реализацију активности обезбеђена су буџетом за 2017. годину.

13. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У циљу помоћи старим и болесним лицима и лицима са инвалидитетом планирана је релизација 
пројекта ангажовања геронтодомаћице током целе године, као и ангажовање стручних пратилаца 
деци са посебним потребама основног школског образовања.
У току 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 2017. годину.

14. ПОРОДИЦА И ДЕЦА
Планирана је реализација пројекта за побољшање услова становања социјално угроженим 
категоријама становништва који ће се одвијати у две фазе расписивањем конкурса за доделу 
средстава за реконструкцију и санацију неусловних објеката.
Средства за реализацију пројекта планирана су буџетом за 2017. годину у укупном износу од 
2.500.000,00 динара.

15. УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА
Планирана је реализација пројекта уређења пешачких стаза у Опову површине преко 1500м², 
изградња летње учионице испред основне школе у Опову, као и изградња паркинг простора од 20 
паркинг места у центру Опова, чиме ће се омогућити боље функционисање саобраћаја.
Средства за реализацију пројекта обезбеђена су буџетом општине за 2017. годину

16. КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
Планирано је пројектовање капела у свим местима општине Опово, као и почетак изградње једне, с 
обзиром да овај проблем у општини није регулисан на прави начин нити постоје објекти овакве 
намене.
Спровешће се радови на ограђивању малог гробља у Опову, као и бетонирање главних комуникација 
на сеоским гробљима.
У оквиру проширења јавне расвете у насељеном месту Баранда планирана је доградња уличне расвете 
до месног гробља а у насељеном месту Сакуле у улици Виноградској.

17. КУЛТУРА
Током године планиран је завршетак културног центра и почетак приказивања позоришних и 
биоскопских представа. Потписивање уговора са Атељеом 212 и приказивање 6 представа годишње. 
Организација фестивала „Ђурђевак“, „Оповачка фијакеријада“, „Овчарски дани“, „Гулашијада“, 
„Мотоскуп“ и других манифестација.
Организација међународне ликовне колоније.

18. 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. Такоће је планирано постављање видео надзора на 
свим важнијим раскрсницама у општини које би се пратиле из командног центар у ПС Опово, чиме 
би се умногоме утицало на повећање безбедности наших грађана.

19. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Први пут ове године отворена је нова апропријација у буџету за 2017. годину која подразумева 
издвајање средстава за подстицај привреде и отварање нових радних места. Првенствено се то односи 
на изградњу инфраструктуре у радним зонама и субвенције за свако ново отворено радно место.



7. УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
Планиран је завршетак започетих радова на уређењу спортског терена у Сакулама за рукомет и 
мали фудбал. Помажемо спортске клубове за реализацију њихове редовне активности, као и за 
организације турнира и слично.
Средства за реализацију ове активности планирана су буџетом за 2017. годину.

8.  ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Током године планирана је изградња и асфалтирање 2.000 м улица у насељеном месту Сефкерину и 
то улице Вука Караџића, Радета Илкића и Пролетерска.
Планирана је и реализација пројекта крпљење ударних рупа на локалним саобраћајницама 
општине Опово у укупној површини од око 1000 м2, чиме ће се умногоме повећати безбедност свих 
учесника у саобраћају.
Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом за 2017. годину.
У сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ обезбеђена ја расходована стругана маса у укупној количини од 
1600 м3, те ће се током године реализовати радови на превозу и уградњи стругане асфалтне масе на 
замљаним путевима и улицама у Баранди и Сакулама.
Средства за реализацију обезбеђена су буџетом за 2017. годину.

9. ЗДРАВСТВО
За реализацију пројекта - санација и адаптација амбуланте у Сефкерину обезбеђена су средства у 
износу од 6.879.000,00 динара на конкурсу који је спровела Канцеларија Владе Србије за управљање 
јавним улагањима.
За реализацију пројекта - санација и адаптација амбуланте у Сакулама, обезбеђена су средства у 
износу од 3.260.344,89 динара, на конкурсу који је спровела Управа за капитална улагања АП 
Војводине.

10.  ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
За релизацију  пројекта – доградња објекта ПУ Бамби у Опову обезбеђена су средства у износу од 
3.820.520,10 динара на конкурсу који је спровела Управа за капитална улагања АП Војводине, а 
планирана је доградња кухиње.

11. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Планирана је реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности на објекту школе у 
Сакулама по конкурсу Владе Републике Србије - канцеларија за управљање јавним улагањима.
Укупна вредност овог пројекта износи око 35.000.000,00 динара.
За реализацију пројекта реконструкција котларнице у школи у Баранди обезбеђена су средства из 
Покрајинског секретаријата за образовање у износу од 2.897.710,00 динара, а део средстава 
обезбеђен је буџетом општине Опово за 2017. годину.
За реализацију пројекта штедљиве јавне расвете у школи у Сефкерину обезбеђена су средства из 
Покрајинског секретаријата за енергетику у износу од 2.747.702,00 динара, а део средстава у износу од 
3.000.000,00 динара обезбеђена су буџетом општине Опово за 2017. годину.
Средства су делом обезбеђена из буџета општине за 2017. годину, а већи део средстава обезбеђен је 
од покрајинског секретаријата за образовање.
За реализацију пројекта Програма модернизације школа добијена су средства из Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја за санацију фискултурне сале школе у Опову и санацију 
фискултурне сале и санитарног чвора школе у Сакулама у укупном износу од 1.600.000,00 динара.

12. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Планирана је активност на уређењу јавних површина: изградња пешачких стаза у парковима, 
монтажа пратећих мобилијера, затим уређење аутобуских стајалшта, изградња тротоара, пешачких 
прелаза, уличне расвете итд.
Средства за реализацију активности обезбеђена су буџетом за 2017. годину.

13. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У циљу помоћи старим и болесним лицима и лицима са инвалидитетом планирана је релизација 
пројекта ангажовања геронтодомаћице током целе године, као и ангажовање стручних пратилаца 
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Средства за реализацију пројекта обезбеђена су буџетом за 2017. годину.
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Планирана је реализација пројекта за побољшање услова становања социјално угроженим 
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       ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

1. Изградња  пута Опово- Дебељача
2. Реконструкција водоводне мреже у Опову
3. Изградња канализационе мреже у Опову
4. Асфалтирање улица у насељеном месту Сефкерин
5. Санација локалног пута Баранда-Сакуле-Идвор
6. Изградња пешачко-бициклистичке стазе Опово-Баранда
7. Доградња фискултурне сале у Опову
8. Инфраструктурно опремање радне зоне Опово
9. Изградња приступног пута до индустријске зоне Сакуле
10.  Набавка трафостанице - 2 комада
11.  Радови на уређењу спортско рекреативног центра Сефкерин
12.  Изградња кружног тока Сефкерин

Капитални пројекти су пројекти за које ћемо аплицирати код надлежних Министарстава 
Републике Србије, Секетаријата Покрајинске Владе, као и других надлежних 
институција, јер за наведене пројекте немамо довољно новца за њихову реализацију.

                                                                                             ПОДНОСИЛАЦ ПЛАНА
                                                                                                    Др Зоран Тасић
                                                                                        Председник општине Опово
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