www.sjenica.rs
Сјеница, 10. јануар 2020.
Sjenica, 10. januar 2020.
Година XXI – Број 1
Godina XXI – Broj 1

Излази по потреби
Izlazi po potrebi

САДРЖАЈ – SADRŽAJ

Општинско веће општине Сјеница
Opštinsko vijeće opštine Sjenica
Скуштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica
Одлука о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Сјеница
1.
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u
Opštinskoj upravi opštine Sjenica
Одлуку о измени и допуни Одлуке о
максималном броју запослених на
неодредјено време у систему локалне
2. самоуправе општине Сјеница
Odluku o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom
broju zaposlenih na neodredjeno vreme u
sistemu lokalne samouprave opštine Sjenica
Одлука о изменама и допунама Статута ЈКП
„Врела“ Сјеница
3.
Odluka o izmenama i dopunama Statuta JKP
„Vrela“ Sjenica

...…………………………………..

2

...…………………………………..

4

...…………………………………..

5

Број 1
Broj 1

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA Број 2

Општинско веће општине Сјеница
Opštinsko vijeće opštine Sjenica

1
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2017, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 94. Статута општине
Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“, број 2/2019 и 7/2019), Општинско веће
општине Сјеница, на седници одржаној, дана 11. децембра 2019. године, доноси,
ОДЛУKУ
о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Сјеница
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Сјеница, број 06-1/2017-2 од 20. јануара 2017.
године.
Члан 2.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Сјеница број 06-1/2017-2 врше се следеће измене:
У члану 35. тачка 6.1.4 - у Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове
и заштиту животне средине код радног места послови озакоњења објекта је
систематизовано под редним бројем 25. Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи Сјеница, мењају се услови за заснивање радног
односа на овом радном месту, тако што се речи „три године радног искуства у струци“
замењују речима „са завршеним приправничким стажом“.
У члану 35. тачка 6.1.2 - у Одељењу за буџет и финансије додаје се ново радно
место послови ликвидатора и материјалног – финансијског књиговодства основних
средстава под редним бројем 16a које гласи :
„16a. Послови ликвидатора и материјално-финансијског књиговодства основних
средстава
Звање: Саветник број службеника: 1
Опис посла: обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и
трансфер средстава; евидентира води регистре и врши контролу рачуна и уговора
директних буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу
материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља
овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску
документацију; припрема налога за пренос средстава на основу Плана извршења
буџета; води посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља их
Управи за трезор и/или врши електронска плаћања; врши пренос података и
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документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода
и документације на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по
профактурама, уговорима о привременим и повременим пословима, о датим авансима;
контролише документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима,
води помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава;
води материјално- финансијско књиговодство и врши хронолошко одлагање за
архивирање целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем
из своје надлежности; врши квартално и годишње усаглашавање главне књиге са
помоћним књигама и евиденцијама; учествује у изради завршног рачуна; води
евиденцију уговора о закупу и врши фактурисање закупа и других услуга које врши
општинска управа; врши ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун амортизације и
ревалоризације основних средстава; води задужење и раздужење корисника по
реверсима и евиденцију ХТЗ опреме; врши усклађивање стања имовине са стварним
стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис основних
средстава.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно- научног поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области
економских или правних наука образовање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Члан 3.
У осталом делу Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Сјеница остаје непромењен.
Члан 4.
Ова Одлука саставни је део Правилника о организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Сјеница, број 06-1/2017-2 од 20. јануара 2017. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном
гласнику Сјеница“.
Општинско веће општине Сјеница
Opštinsko vijeće opštine Sjenica

Број: 06-18/19-11
Broj: 06-18/19-11
Сјеница, 10. јануар 2020.
Sjenica, 10. januar 2020.
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У Сјеници, 11. децембар 2019. године
U Sjenici, 11. decembar 2019. godine
Председник,
Predsjednik,
Хазбо Мујовић, дипл. инг. машинства
Hazbo Mujović, dipl. Ing. mašinstva

2
Na osnovu člana 6, 11. и 30. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja
zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015, 81/2016 – odluka US i 95/2018),
tačke 7. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme u sistemu državnih
organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne
samouprave za 2017. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 61/2017-17, 82/2017-28, 92/201744, 111/2017-10, 14/2018-228, 45/2018-13, 78/2018-4, 89/2018-32, 102/2018-24, 30/2019-5,
42/2019-9, 59/2019-3, 79/2019-4), člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik RS broj. 129/07,83/2014,101/2016,47/2018), člana 45. Statuta opštine Sjenica
(„Službeni glasnik opštine Sjenica“, broj 2/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj
20. decembra 2019. godine donela je,

Odluku o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno
vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Sjenica
Član 1.
Ovom Odlukom vrši se izmena i dopuna Odluke o maksimalnom broju zapošljenih na
neodredjeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik
opštine Sjenica”,broj 16/2017).
Član 2.
Broj

Naziv organizacione jedinice

Maksimalan broj
zaposlenih

1

Opštinska uprava opštine Sjenica

87

2

Javno preduzeće za uredjivanje gradjevinskog
zemljišta

32

3

Ustanova za sport i rekreaciju

12

4

Ustanova kulture Sjenica

12

5

Turistička organizacija opštine Sjenica

5
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P.U. “Maslačak” Sjenica

50

7

Mesna zajednica

2

8

JKP “Vrela”

45

9

JKP “Seoski Vodovodi”

6

10

Biblioteka Muhamed Abdagić

9

Ukupno

Ukupno

260

Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

Број: 06-19/19-4
Broj: 06-19/19-4
У Сјеници, 20. децембар 2019. године
U Sjenici, 20. decembar 2019. godine
Председник,
Predsjednik,
Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog

3
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS, broj 129/07), člana
69. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS, broj 15/2016 i 88/2019) i člana 45.
Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik opštine Sjenica“ broj 2/2019 i 7/2019) na
sednici Skupštine opštine Sjenica održanoj 20. decembra 2019. godine, donela je
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JKP „VRELA“ SJENICA
Član1.
U članu 13. Statuta Javnog Komunalnog Preduzeća „Vrela“ Sjenica dodaju se nove šifre
8010 i 8020,
- 8010 - Delatnost privatnog obezbeđenja
- 8020 - Usluge sistema obezbeđenja
Сјеница, 10. јануар 2020.
Sjenica, 10. januar 2020.
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Član 2.
U ostalom delu Statut Javnog Komunalnog Preduzeća „Vrela“ ostaje nepromenjen.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Član 4.
Odluku objaviti u Opštinskom službenom glasniku Sjenica.

Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

Број: 06-19/19-8
Broj: 06-19/19-8
У Сјеници, 20. децембар 2019. године
U Sjenici, 20. decembar 2019. godine
Председник,
Predsjednik,
Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog
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Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
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