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Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

78
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 41. Статута општине Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“,
број 3/2009 и 10/2010), Скупштина општине Сјеница, на седници одржаној 17. 04. 2015.
године, донела је
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sluţbeni glasnik RS“, broj
129/07) i člana 41. Statuta općine Sjenica („Općinski sluţbeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština općine Sjenica, na sjednici odrţanoj 17. 04. 2015. godine, donijela je

ОДЛУКУ
O OДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП
ODLUKU
O ODREĐIVANJU POĈETNE CIJENE ZEMLJIŠTA U DRŢAVNOJ SVOJINI
KOJA SE DAJE U ZAKUP
Одређује се почетна цена за закуп земљишта у државној својини у износу од
300 Еура у динарској противвредности по једном хектару.
Određuje se početna cijena za zakup zemljišta u drţavnoj svojini u iznosu od 300
Eura u dinarskoj protivvrijednosti po jednom hektaru.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja.
Одлуку објавити у „Општинском службеном гласнику Сјеница“.
Odluku objaviti u „Općinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA
Број: 06-4/2015-4
Broj: 06-4/2015-4
У Сјеници, 17. априла 2015. године
U Sjenici, 17. aprila 2015. godine
Председник,
Predsjednik,
Мустафа Балтић, дипл. археолог
Mustafa Baltić, dipl. arheolog

Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.
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79
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 41. Статута општине Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“,
број 3/2009 и 10/2010), Скупштина општине Сјеница, на седници одржаној 17. 04. 2015.
године, донела је
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sluţbeni glasnik RS“, broj
129/07) i člana 41. Statuta općine Sjenica („Općinski sluţbeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština općine Sjenica, na sjednici odrţanoj 17. 04. 2015. godine, donijela je
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ODLUKU
O ODREĐIVANJU NADLEŢNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŢAVNOJ SVOJINI
Члан 1.
Ĉlan 1.
Одређује се председник општине Сјеница, као орган надлежан за доношење
одлуке о расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), а у складу са годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Сјеница.
Određuje se predsednik opštine Sjenica, kao organ nadleţan za donošenje odluke o
raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u drţavnoj svojini, uz
saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u skladu sa godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog
zemljišta opštine Sjenica.
Члан 2.
Ĉlan 2.
Одређује се председник општине, као надлежан орган, да на основу предлога
Комисије за спровођење поступка јавног надметања коју образује Скупштина општине,
донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз
сагласност Министарства.
Određuje se predsjednik općine, kao nadleţan organ, da na osnovu prijedloga
Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmjetanja koju obrazuje Skupština općine,
donese Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u drţavnoj svojini uz saglasnost
Ministarstva.
Члан 3.
Ĉlan 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на пољопривредно земљиште
које је у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи
се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на
пољопривредне објекте у државној својини.
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Odredbe člana 1. i 2. ove odluke odnose se i na poljoprivredno zemljište koje je u
skladu sa posebnim zakonom, određeno kao građevinsko zemljište, a koristi se za
poljoprivrednu proizvodnju do privođenja planiranoj namjeni, kao i na poljoprivredne objekte
u drţavnoj svojini.
Члан 4.
Ĉlan 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања и објавиће се у „Општинском
службеном гласнику Сјеница“.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja i objaviće se u „Općinskom
sluţbenom glasniku Sjenica“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA
Број: 06-4/2015-5
Broj: 06-4/2015-5
У Сјеници, 17. априла 2015. године
U Sjenici, 17. aprila 2015. godine
Председник,
Predsjednik,
Мустафа Балтић, дипл. археолог
Mustafa Baltić, dipl. arheolog

Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.
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80
На основу члана 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС,98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 41.
Статута општине Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“, број 3/2009 и
10/2010), Скупштина општине Сјеница, на седници одржаној дана 17. 04. 2015. године,
донела је
Na osnovu člana 97. Zakona o planiranju i izgradnji („Sluţbeni glasnik RS“, broj
72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US,
50/2013 - odluka US,98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 41. Statuta općine
Sjenica („Općinski sluţbeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština općine
Sjenica, na sjednici odrţanoj dana 17. 04. 2015. godine, donijela je
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Члан 1.
Ĉlan 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Општински службени гласник Сјеница“, број 2/2015) члан 6. мења се и гласи:
U Odluci o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Opštinski
sluţbeni glasnik Sjenica“, broj 2/2015) član 6. mijenja se i glasi:
„Намена објеката за које се плаћа допринос:
„Namjena objekata za koje se plaća doprinos:
- објекти јавне намене (школе, факултети, дечије установе, установе социјалне
заштите, здравствени објекти, домови за старе, објекти културе, традиционални верски
објекти, пратећи и гаражни простор у овим објектима;
- objekti javne namjene (škole, fakulteti, dečije ustanove, ustanove socijalne zaštite,
zdravstveni objekti, domovi za stare, objekti kulture, tradicionalni vjerski objekti, prateći i
garaţni prostor u ovim objektima;
- комерцијални објекти (пословни простор у стамбено пословним објектима,
трговински објекти, хотели, угоститељски објекти, банке, штедионице, мењачнице,
коцкарнице, видео клубови, канцеларијски простор, бензинске пумпе, гараже као
засебни комерцијални објекти, пословно-стамбени апартмани, комерцијалноздравствени, комерцијално-образовни, комерцијални објекти дечијих установа,
атељеи, галерије, објекти за потребе кабловских оператера, објекти за потребе
мобилних оператера, објекти за потребе фиксне телефоније, поште, спортски терени и
пословни садржаји у објектима спотра за комерцијалну употребу, услужне делатности,
услужно занаство и пратећи и гаражни простор у овим објектима и сви остали
пословни објекти који нису обухваћени алинејом 2 овог члана);
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- komercijalni objekti (poslovni prostor u stambeno poslovnim objektima, trgovinski
objekti, hoteli, ugostiteljski objekti, banke, štedionice, mjenjačnice, kockarnice, video klubovi,
kancelarijski prostor, benzinske pumpe, garaţe kao zasebni komercijalni objekti, poslovnostambeni apartmani, komercijalno-zdravstveni, komercijalno-obrazovni, komercijalni objekti
dječijih ustanova, ateljei, galerije, objekti za potrebe kablovskih operatera, objekti za potrebe
mobilnih operatera, objekti za potrebe fiksne telefonije, pošte, sportski tereni i poslovni
sadrţaji u objektima sporta za komercijalnu upotrebu, usluţne djelatnosti, usluţno zanastvo i
prateći i garaţni prostor u ovim objektima i svi ostali poslovni objekti koji nisu obuhvaćeni
alinejom 2 ovog člana);
- производни објекти (производне хале, производна складишта, магацини у
производњи, пратећи и гаражни простор у овим објектима). Производна делатност
подразумева стварање новог производа, сагласно уредби о класификацији делатности;
- proizvodni objekti (proizvodne hale, proizvodna skladišta, magacini u proizvodnji,
prateći i garaţni prostor u ovim objektima). Proizvodna djelatnost podrazumjeva stvaranje
novog proizvoda, saglasno uredbi o klasifikaciji djelatnosti;
- објекти за вишепородично становање (станови у колективним стамбеним
зградама, станови у стамбено-пословним зградама, стамбени објекти у низу, пратећи и
гаражни простор у овим објектима);
- objekti za višeporodično stanovanje (stanovi u kolektivnim stambenim zgradama,
stanovi u stambeno-poslovnim zgradama, stambeni objekti u nizu, prateći i garaţni prostor u
ovim objektima);
- објекти за породично становање (објекти за становање и стамбени делови у
стамбено-пословним објектима са највише три стамбене јединице са једним
заједничким улазом, и то са пратећим и гаражним простором). Сви остали објекти за
становање по намени спадају у у објекте за вишепородично становање;
- objekti za porodično stanovanje (objekti za stanovanje i stambeni dijelovi u
stambeno-poslovnim objektima sa najviše tri stambene jedinice sa jednim zajedničkim
ulazom, i to sa pratećim i garaţnim prostorom). Svi ostali objekti za stanovanje po namjeni
spadaju u u objekte za višeporodično stanovanje;
- интерне саобраћајнице, улазне рампе, платои у оквиру грађевинске парцеле;
- interne saobraćajnice, ulazne rampe, platoi u okviru građevinske parcele;
- остала намена (стоваришта, прерађивачка делатност без стварања новог
производа, производно занаство, грађевинарство, услужне делатности за потребе
производне делатности, пијаце, комунални објекти, објекти социјалног становања,
пољопривредни објекти, економски објекти за потребе пољопривредног домаћинства,
помоћни објекти, отворени паркинзи, канцеларије уз производне објекте и складишта,
пратећи и гаражни протор у свим објектима).
- ostala namjena (stovarišta, prerađivačka djelatnost bez stvaranja novog proizvoda,
proizvodno zanastvo, građevinarstvo, usluţne djelatnosti za potrebe proizvodne djelatnosti,
pijace, komunalni objekti, objekti socijalnog stanovanja, poljoprivredni objekti, ekonomski
objekti za potrebe poljoprivrednog domaćinstva, pomoćni objekti, otvoreni parkinzi,
kancelarije uz proizvodne objekte i skladišta, prateći i garaţni protor u svim objektima).
Објекти за које није наведена намена у ставу 1. овог члана уподобиће се
најсличнијој намени.“
Objekti za koje nije navedena namjena u stavu 1. ovog člana upodobiće se najsličnijoj
namjeni.“
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Члан 2.
Ĉlan 2.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
U članu 7. stav 2. menja se i glasi:
„Коефицијент за намену:
„Koeficijent za namjenu:
Намена објекта
Namjena objekta

Коефицијент
Koeficijent

Објекти јавне намене
Objekti javne namjene
Комерцијални објекти
Komercijalni objekti
Производни објекти
Proizvodni objekti
Објекти за вишепородично становање
Objekti za višeporodično stanovanje
Објекти за породично становање
Objekti za porodično stanovanje
Викенд куће
Vikend kuće
Интерне саобраћајнице, улазне рампе и платои у оквиру
грађевинске парцеле
Interne saobraćajnice, ulazne rampe i platoi u okviru građevinske parcele
Остала намена
Ostala namjena

0.4
1.5
0.0
1.1
0.5
0.4
0.3

0.2

Члан 3.
Ĉlan 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана доношења и биће објављена у
„Општинском службеном гласнику Сјеница“.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i biće objavljena u
„Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA
Број: 06-4/2015-9
Broj: 06-4/2015-9
У Сјеници, 17. априла 2015. године
U Sjenici, 17. aprila 2015. godine
Председник,
Predsjednik,
Мустафа Балтић, дипл. археолог
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07), члана 100. став 3., 4. и 5. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, број 135/04 36.09) и члана 41. Статута општине Сјеница („Општински
службени гласник Сјеница“, број 3/2009 и 10/2010), Скупштина општине Сјеница, на
седници одржаној 17. 04. 2015. године, донела је
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sluţbeni glasnik RS“, br.
129/07), člana 100. stav 3., 4. i 5. Zakona o zaštiti ţivotne sredine („Sluţbeni glasnik RS“,
broj 135/04 36.09) i člana 41. Statuta općine Sjenica („Općinski sluţbeni glasnik Sjenica“,
broj 3/2009 i 10/2010), Skupština općine Sjenica, na sjednici odrţanoj 17. 04. 2015. godine,
donijela je

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
PROGRAM
KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŢETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU
ŢIVOTNE SREDINE ZA 2015. GODINU

1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету
општине Сјеница за 2015. годину.
1. Ovim programom utvrđuje se namjena i način korišćenja sredstava Budţetskog
fonda za zaštitu ţivotne sredine (u daljem tekstu: Fond) planiranih u budţetu općine Sjenica
za 2015. godinu.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 2.000.000
динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на
територији општине Сјеница и дела средстава по основу накнаде за загађивање
животне средине која се наплаћује по Закону о заштити животне средине, и то од:
2. Sredstva Fonda iz tačke 1. ovog programa, u ukupnom iznosu od 2.000.000
dinara, ostvariće se od naknade za zaštitu i unaprjeđenje ţivotne sredine koja se naplaćuje
po Odluci o naknadi za zaštitu i unaprjeđenje ţivotne sredine na teritoriji općine Sjenica i
dijela sredstava po osnovu naknade za zagađivanje ţivotne sredine koja se naplaćuje po
Zakonu o zaštiti ţivotne sredine, i to od:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 500.000 динара
- naknade za zaštitu i unapređivanje ţivotne sredine 500.000 dinara
и
i
- дела накнаде за загађивање животне средине 1.500.000 динара.
- dijela naknade za zagađivanje ţivotne sredine 1.500.000 dinara.

Сјеница, 18. мај 2015.
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3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће се наменски за
финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите
животне средине: подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;
програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма заштите
и развоја заштићених природних добара; научно-истраживачких програма и пројеката;
едукације и јачања свести о потреби заштите животне средине; информисање и
објављивање података о стању животне средине; трошкова реализације програма, као
и других активности од значаја за заштиту животне средине у општини, и то:
3. Sredstva Fonda iz tačke 2. ovog programa koristiće se namjenski za finansiranje
obaveza lokalne samouprave utvrđenih zakonima iz oblasti zaštite ţivotne sredine:
podsticajnih, preventivnih i sanacionih programa i projekata; programa i projekata praćenja
stanja ţivotne sredine (monitoring); programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara;
naučno-istraţivačkih programa i projekata; edukacije i jačanja svijesti o potrebi zaštite
ţivotne sredine; informisanje i objavljivanje podataka o stanju ţivotne sredine; troškova
realizacije programa, kao i drugih aktivnosti od značaja za zaštitu ţivotne sredine u opštini, i
to:
I. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте: 1.000.000
динара.
I. Podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte: 1.000.000 dinara.
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
Planira se realizacija projekata i programa koji se odnose na:
- подстицај примарној селекцији отпада на територији општине Сјеница, набавка
полиетиленских кеса за прихват селектованог сувог отпада,
- podsticaj primarnoj selekciji otpada na teritoriji opštine Sjenica, nabavka polietilenskih kesa za prihvat selektovanog suhog otpada,
- радови на санацији и ремедијацији депоније „Говеђак“, Сјеница,
- radovi na sanaciji i remedijaciji deponije „Goveđak“, Sjenica,
- стварање предуслова за израду локалног акционог плана заштите од буке у
животној средини, у складу са законом,
- stvaranje preduslova za izradu lokalnog akcionog plana zaštite od buke u ţivotnoj
sredini, u skladu sa zakonom,
- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама,
- mjere zaštite ţivotne sredine u vanrednim situacijama,
- друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се
реализацијом укаже потреба.
- druge podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte za čijom se realizacijom ukaţe potreba.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама
проистеклим из закона, и у сарадњи са другим субјектима система заштите животне
средине.
Ovi programi i projekti biće realizovani u skladu sa rješenjima i obavezama
proisteklim iz zakona, i u saradnji sa drugim subjektima sistema zaštite ţivotne sredine.
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II. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на
територији Општине Сјеница: 500.000 динара.
II. Programe i projekte praćenja stanja ţivotne sredine (monitoring) na teritoriji
Općine Sjenica: 500.000 dinara.
Планира се реализација законом утврђених обавеза општине у области мониторинга, као и других програма и пројеката праћења стања животне средине:
Planira se realizacija zakonom utvrđenih obaveza općine u oblasti monitoringa, kao i
drugih programa i projekata praćenja stanja ţivotne sredine:
- праћење квалитета ваздуха,
- praćenje kvaliteta vazduha,
- праћење нивоа комуналне буке,
- praćenje nivoa komunalne buke,
- праћења квалитета површинских вода,
- praćenja kvaliteta površinskih voda,
- праћење квалитета подземних вода,
- praćenje kvaliteta podzemnih voda,
- праћење електромагнетског зрачења,
- praćenje elektromagnetskog zračenja,
- праћење квалитета земљишта,
- praćenje kvaliteta zemljišta,
- мерење у ванредним ситуацијама.
- mjerenje u vanrednim situacijama.
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, а у складу са
прописима.
Za realizaciju navedenih programa i projekata zaključiće se ugovori sa ovlašćenim
stručnim i naučnim organizacijama i ustanovama, a u skladu sa propisima.
III. Научно-истраживачке програме и пројекте: 200.000 динара.
III. Nauĉno-istraţivaĉke programe i projekte: 200.000 dinara.
На основу Јавног конкурса објављеног у средствима јавног информисања,
средствима у укупном износу од 100.000 динара, суфинансираће се научно-истраживачки пројекти из области животне средине, за којима постоји потреба и интерес да
се реализују на територији општине Сјеница, а који дају примењиве научне резултате у
краћем временском периоду, уз конкретна решења која доприносе заштити и
унапређeњу животне средине на територији општине Сјеница.
Na osnovu Javnog konkursa objavljenog u sredstvima javnog informisanja, sredstvima u ukupnom iznosu od 100.000 dinara, sufinansiraće se naučno-istraţivački projekti iz
oblasti ţivotne sredine, za kojima postoji potreba i interes da se realizuju na teritoriji općine
Sjenica, a koji daju primjenjive naučne rezultate u kraćem vremenskom periodu, uz konkretna rješenja koja doprinose zaštiti i unaprjeđenju ţivotne sredine na teritoriji općine
Sjenica.
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На основу посебног акта општине Сјеница, а зависно од потребе општине
финансираће се или суфинансирати научно-истрaживачки пројекти из области животне
средине чији резултати и решења омогућавају решење приоритетних проблема и
доприносе заштити и унапређењу животне средине на територији општине Сјеница, за
реализацију ових научно-истраживачких пројеката планирана су средства у укупном
износу од 100.000 динара.
Na osnovu posebnog akta općine Sjenica, a zavisno od potrebe općine finansiraće se
ili sufinansirati naučno-istraţivački projekti iz oblasti ţivotne sredine čiji rezultati i rješenja
omogućavaju rješenje prioritetnih problema i doprinose zaštiti i unaprjeđenju ţivotne sredine
na teritoriji opštine Sjenica, za realizaciju ovih naučno-istraţivačkih projekata planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 dinara.
IV. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине: 100.000 динара.
IV. Obrazovne aktivnosti i jaĉanje svijesti o potrebi zaštite ţivotne sredine:
100.000 dinara.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите
животне средине, Општинска управа за заштиту животне средине (у даљем тексту:
Управа) ће, средствима у укупном износу од 100.000 динара, самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама, акцијама из области заштите и
унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја, као што су:
U cilju podizanja nivoa obrazovanja, jačanja svijesti i popularizacije zaštite ţivotne
sredine, Općinska uprava za zaštitu ţivotne sredine (u daljem tekstu: Uprava) će, sredstvima
u ukupnom iznosu od 100.000 dinara, samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima, organizovati ili učestvovati u predavanjima, seminarima, tribinama, skupovima, manifestacijama,
akcijama iz oblasti zaštite i unaprjeđenja ţivotne sredine i obiljeţavanju značajnih datuma i
događaja, kao što su:
- сајмови заштите животне средине,
- sajmovi zaštite ţivotne sredine,
- Дан планете Земље,
- Dan planete Zemlje,
- Светски дан заштите животне средине,
- Svjetski dan zaštite ţivotne sredine,
- Дан Сјенице,
- Dan Sjenice,
- Дани без аутомобила,
- Dani bez automobila,
- други значајни датуми, догађаји, манифестације и акције.
- drugi značajni datumi, događaji, manifestacije i akcije.
Образовне и друге активности које доприносе јачању свести о потреби заштите
животне средине суфинансираће се средствима у укупном износу од 100.000 динара,
а на основу Јавног конкурса објављеног у средствима јавног информисања.
Obrazovne i druge aktivnosti koje doprinose jačanju svijesti o potrebi zaštite ţivotne
sredine sufinansiraće se sredstvima u ukupnom iznosu od 100.000 dinara, a na osnovu
Javnog konkursa objavljenog u sredstvima javnog informisanja.
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V. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
средине: 100.000 динара.
V. Informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu ţivotne sredine:
100.000 dinara.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања
јавности о стању животне средине: јавности рада Управе и јачања свести о значају
заштите животне средине, наставиће се континуирано иновирање Интернет презентације Управе. Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању животне
средине путем средстава јавног информисања, путем израде публикација и другог
штампаног материјала.
U cilju redovnog, blagovremenog, potpunog i objektivnog obavještavanja javnosti o
stanju ţivotne sredine: javnosti rada Uprave i jačanja svijesti o značaju zaštite ţivotne
sredine, nastaviće se kontinuirano inoviranje Internet prezentacije Uprave. Istovremeno će
se raditi na obavještavanju javnosti o stanju ţivotne sredine putem sredstava javnog
informisanja, putem izrade publikacija i drugog štampanog materijala.
VI. Трошкове реализације Програма: 100.000 динара.
VI. Troškove realizacije Programa: 100.000 dinara.
Средства намењена за трошкове реализације Програма користиће се за обезбеђивање услова за реализацију програмских активности, као што је закуп имовине и
простора, објављивање огласа у средствима јавног информисања.
Sredstva namijenjena za troškove realizacije Programa koristiće se za obezbjeđivanje uslova za realizaciju programskih aktivnosti, kao što je zakup imovine i prostora,
objavljivanje oglasa u sredstvima javnog informisanja.
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у
планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди СО-е
Сјеница, и то: обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.
4. Ukoliko se prihodi i primanja Fonda u toku budţetske godine ne ostvaruju u
planiranom iznosu rashodi će se ostvarivati po prioritetima koje utvrdi SO-e Sjenica, i to:
obaveze utvrđene zakonom i ranije preuzete ugovorne obaveze.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ неутрошених,
наменских средстава пренетих из претходне године и за износ донација и прихода из
других извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
5. Sredstva iz tačke 2. ovog programa mogu da se uvećaju za iznos neutrošenih,
namjenskih sredstava prenijetih iz prethodne godine i za iznos donacija i prihoda iz drugih
izvora, koja će se koristiti u skladu sa ovim programom.
6. Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорних права и обавеза корисника средстава:
6. Uprava prati i nadzire namjensko korišćenje sredstava Fonda i izvršavanje
ugovornih prava i obaveza korisnika sredstava:
1. непосредним увидом овлашћеног лица Управе и/или
1. neposrednim uvidom ovlašćenog lica Uprave i/ili
2. на основу обавештења и документације достављене од стране корисника
средстава.
2. na osnovu obavještenja i dokumentacije dostavljene od strane korisnika sredstava.
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7. Овај Програм објавити у „Општинском службеном гласнику општине Сјеница“.
7. Ovaj Program objaviti u „Opštinskom sluţbenom glasniku opštine Sjenica“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA
Број: 06-4/2015-10
Broj: 06-4/2015-10
У Сјеници, 17. априла 2015. године
U Sjenici, 17. aprila 2015. godine
Председник,
Predsjednik,
Мустафа Балтић, дипл. археолог
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
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На основу члана 32. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 62/06) и члана 41. Статута општине Сјеница („Општински службени
гласник Сјеница“, бр. 3/2009 и 10/2010), Скупштина општине Сјеница, на седници
одржаној 17. 04. 2015. године, донела је
Na osnovu člana 32. tačka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sluţbeni glasnik RS“,
br. 129/07), člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sluţbeni glasnik RS“, br.
62/06) i člana 41. Statuta opštine Sjenica („Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica“, br. 3/2009 i
10/2010), Skupština općine Sjenica, na sjednici odrţanoj 17. 04. 2015. godine, donijela je

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ
КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
ODLUKU
O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE
VRŠI OPŠTINSKA UPRAVA
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
I. OSNOVNE ODREDBE
Члан 1.
Ĉlan 1.
Овом одлуком утврђују се општинске административне таксе (у даљем тексту:
таксе) и накнаде за услуге које врши Општинска управа на територији општине
Сјеница.
Ovom odlukom utvrđuju se opštinske administrativne takse (u daljem tekstu: takse) i
naknade za usluge koje vrši Općinska uprava na teritoriji općine Sjenica.
Члан 2.
Ĉlan 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина такса утврђују се Таксеном
тарифом, која је саставни део ове одлуке (у даљем тексту: тарифа).
Spisi i radnje za koje se plaća taksa, kao i visina taksa utvrđuju se Taksenom tarifom,
koja je sastavni dio ove odluke (u daljem tekstu: tarifa).
II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
II. OBVEZNIK TAKSE
Члан 3.
Ĉlan 3.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева, односно
поднеска којим се поступак покреће, односно врши радња прописана тарифом.
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Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste podnosilac zahtjeva, odnosno
podneska kojim se postupak pokreće, odnosno vrši radnja propisana tarifom.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који
се плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
Ako zapisnik zamjenjuje zahtjev, odnosno podnesak iz stava 1. ovog člana, za koji se
plaća taksa, obveznik je davalac izjave na zapisnik.
III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
III. NASTANAK TAKSENE OBAVEZE
Члан 4.
Ĉlan 4.
Ако тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје:
Ako tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:
1) за поднеске - у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник - када
се записник састави;
1) za podneske - u trenutku kada se predaju, a za zahtjeve date na zapisnik - kada se
zapisnik sastavi;
2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за
њихово издавање;
2) za rješenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo
izdavanje;
3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.
Члан 5.
Ĉlan 5.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није
друкчије прописано.
Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovom odlukom nije
drukčije propisano.
IV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА
IV. NAĈIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA
Члан 6
Ĉlan 6.
Ако је тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета,
основица за обрачун таксе је вредност назначена у предмету, односно захтеву или
поднеску којим се покреће поступак.
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Ako je tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, osnovica za
obračun takse je vrijednost naznačena u predmetu, odnosno zahtjevu ili podnesku kojim se
pokreće postupak.
Ако вредност предмета није назначена у захтеву, односно поднеску или је
назначена мања вредност од стварне, вредност предмета из става 1. овог члана
утврдиће решењем орган односно организациона јединица Градске управе, односно
управе градске општине који води поступак.
Ako vrijednost predmeta nije naznačena u zahtjevu, odnosno podnesku ili je
naznačena manja vrijednost od stvarne, vrijednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće
rješenjem organ odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave, odnosno uprave gradske
opštine koji vodi postupak.
Члан 7.
Ĉlan 7.
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје
решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи
примерак плаћа се такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први
примерак.
Ako se na zahtjev obveznika po podnijetom zahtjevu, odnosno u postupku izdaje
rješenje, isprava, dokument ili pismeno u više primjeraka, za drugi i svaki sljedeći primjerak
plaća se taksa kao za prepis, koja ne moţe biti veća od takse za prvi primjerak.
За примерке исправа који се поводом захтева или поднесака обвезника
састављају, односно издају за потребе органа односно организационе јединице
Општинске управе, такса се не плаћа.
Za primjerke isprava koji se povodom zahtjeva ili podnesaka obveznika sastavljaju,
odnosno izdaju za potrebe organa odnosno organizacione jedinice Opštinske uprave, taksa
se ne plaća.
Члан 8.
Ĉlan 8.
Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти
правни основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев,
ако тарифом није друкчије одређено.
Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahtjeva koji imaju isti pravni
osnov, a donosi se jedno rješenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtjev, ako tarifom
nije drukčije određeno.
V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
V. NAĈIN PLAĆANJA TAKSE
Члан 9.
Ĉlan 9.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу.
Taksa se plaća u propisanom novčanom iznosu.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Obveznik je duţan da priloţi odgovarajući dokaz da je taksu platio.
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Члан 10.
Ĉlan 10.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса
плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.
U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa
plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.
Члан 11.
Ĉlan 11.
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран захтев
или поднесак, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева или поднеска
затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од десет дана од дана
подношења захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе, о
чему се на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка.
Ako obveznik neposredno podnese netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtjev ili
podnesak, odgovorno lice organa nadleţnog za prijem zahtjeva ili podneska zatraţiće od
obveznika da plati propisanu taksu u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva ili
podneska i upozoriti ga na posljedice neplaćanja takse, o čemu se na podnijetom zahtjevu,
odnosno podnesku sačinjava zabilješka.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други
спис стигне поштом, одговорно лице органа односно организационе јединице
Општинске управе, надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће
обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене,
плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања
таксе.
Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtjev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne
poštom, odgovorno lice organa odnosno organizacione jedinice Opštinske uprave,
nadleţnog za odlučivanje o zahtjevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom
opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu
za opomenu i upozoriti ga na posljedice neplaćanja takse.
Ако обвезник уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог члана, сматра се да је
захтев, односно поднесак од почетка уредно таксиран.
Ako obveznik uplati taksu u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, smatra se da je zahtjev,
odnosno podnesak od početka uredno taksiran.
Ако обвезник не уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог члана наплата таксе и
опомене из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.
Ako obveznik ne uplati taksu u roku iz st. 1. i 2. ovog člana naplata takse i opomene
iz stava 2. ovog člana vrši se prije uručenja zatraţenog rješenja ili druge isprave, odnosno
prije saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.
Члан 12.
Ĉlan 12.
Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или
недовољно таксирани из иностранства стигну поштом, врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња
извршена.
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Naplata takse za zahtjeve, podneske ili druge spise koji netaksirani ili nedovoljno
taksirani iz inostranstva stignu poštom, vrši se prije uručenja zatraţenog rješenja ili druge
isprave, odnosno prije saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.
Члан 13.
Ĉlan 13.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што
није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.
U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarjelosti i ostalog što nije
posebno propisano ovom odlukom, shodno se primjenjuju propisi kojima se uređuje poreski
postupak i poreska administracija.
VI. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
VI. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE
Члан 14.
Ĉlan 14.
Ослобађају се плаћања таксе:
Oslobađaju se plaćanja takse:
1) Органи и организације и установе које се финансирају из буџета Општине
Сјеница;
1) Organi i organizacije i ustanove koje se finansiraju iz budţeta Opštine Sjenica;
2) Хуманитарне и верске организације;
2) Humanitarne i vjerske organizacije;
3) Лица која примају материјалну помоћ и обезбеђење од стране Центра за
социјални рад, Црвеног крста и осталих хуманитарних организација.
3) Lica koja primaju materijalnu pomoć i obezbjeđenje od strane Centra za socijalni
rad, Crvenog krsta i ostalih humanitarnih organizacija.
Члан 15.
Ĉlan 15.
Не плаћа се такса за:
Ne plaća se taksa za:
1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
1) spise i radnje u postupcima koji se vode po sluţbenoj duţnosti;
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних
прихода;
2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим
исправама и службеним евиденцијама;
3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, drugim ispravama i
sluţbenim evidencijama;
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4) списе и радње у поступку остварења права из социјалне заштите,
финансијске подршке породице са децом и предшколског образовања и васпитања;
4) spise i radnje u postupku ostvarenja prava iz socijalne zaštite, finansijske podrške
porodice sa djecom i predškolskog obrazovanja i vaspitanja;
5) поднеске упућене органу за представке и жалбе;
5) podneske upućene organu za predstavke i ţalbe;
6) списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са
елементарним непогодама и другим ванредним догађајима;
6) spise i radnje u postupcima za utvrđivanje prava nastalih u vezi sa elementarnim
nepogodama i drugim vanrednim događajima;
7) списе, поднеске и радње прописане чланом 19. Закона о републичким
административним таксама (“Сл. гласник РС”, бр. 43/03 и 53/03, 5/09);
7) spise, podneske i radnje propisane članom 19. Zakona o republičkim
administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 43/03 i 53/03, 5/09);
8) списе, поднеске и радње за које је законом прописано да не подлежу
плаћању такси и накнада.
8) spise, podneske i radnje za koje je zakonom propisano da ne podleţu plaćanju
taksi i naknada.
Члан 16.
Ĉlan 16.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени
плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања
таксе.
Ako je postupak pokrenut na zahtjev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni
plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.
Члан 17.
Ĉlan 17.
У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе,
мора се означити сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе.
U rješenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora
se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.
VII. НАДЗОР
VII. NADZOR
Члан 18.
Ĉlan 18.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши унутрашња организациона јединица
општинске управе надлежна за послове опште управе.
Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši unutrašnja organizaciona jedinica
opštinske uprave nadleţna za poslove opšte uprave.
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VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
VIII. KAZNENE ODREDBE
Члан 19.
Ĉlan 19.
Новчаном казном од 1.000 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице ако:
Novčanom kaznom od 1.000 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj
odgovorno lice ako:
- не обавести обвезника да је за поднети захтев односно поднесак дужан да
плати таксу или накнаду прописану тарифом,
- ne obavijesti obveznika da je za podnijeti zahtjev odnosno podnesak duţan da plati
taksu ili naknadu propisanu tarifom,
- не обавести обвезника да је за поднети захтев односно поднесак ослобођен
плаћања таксе или накнаде у скалду са овом одлуком,
- ne obavijesti obveznika da je za podnijeti zahtjev odnosno podnesak oslobođen
plaćanja takse ili naknade u skaldu sa ovom odlukom ,
- у решењу или другој исправи, за коју је такса или накнада наплаћена, не
означе сврху издавања и на основу којег члана ове одлуке је ослобађање од плаћања
таксе или накнаде остварено.
- u rješenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa ili naknada naplaćena, ne označe svrhu
izdavanja i na osnovu kojeg člana ove odluke je oslobađanje od plaćanja takse ili naknade
ostvareno.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Члан 20.
Ĉlan 20.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским
административним таксама број 0613/2010-6 од 12. 11. 2009. године, Одлука о
изменама и допунама општинских административних такси број 06-8/2010-4 од 31. 05.
2010. године и Одлука о изменама и допунама општинских административних такси
број 06-13//2010-6 од 23. 09. 2010. године.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da vaţi Odluka o općinskim
administrativnim taksama broj 0613/2010-6 od 12. 11. 2009. godine, Odluka o izmjenama i
dopunama opštinskih administrativnih taksi broj 06-8/2010-4 od 31. 05. 2010. godine i
Odluka o izmjenama i dopunama opštinskih administrativnih taksi broj 06-13//2010-6 od 23.
09. 2010. godine.
Члан 21.
Ĉlan 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Општинском
службеном гласнику Сјеница”.
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Općinskom
sluţbenom glasniku Sjenica”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA
Број: 06-4/2015-11
Broj: 06-4/2015-11
У Сјеници, 17. априла 2015. године
U Sjenici, 17. aprila 2015. godine
Председник,
Predsjednik,
Мустафа Балтић, дипл. археолог
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
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Број 6
Broj 6

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski sluţbeni GLASNIK SJENICA

ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ И НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
TARIFA
OPŠTINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI I NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI
OPĆINSKA UPRAVA

Iznos u dinarima
Tarifni broj 1
1) За молбу, захтев и предлог, пријаву и други поднесак, ако овом
одлуком није другачије прописано
1) Za molbu, zahtjev i prijedlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovom
odlukom nije drugačije propisano
2) За захтев за давање мишљења о примени општинског прописа
2) Za zahtjev za davanje mišljenja o primjeni opštinskog propisa
3) За захтев, молбу и предлог, пријаву и други поднесак другом органу
(републичком и другом)
3) Za zahtjev, molbu i prijedlog, prijavu i drugi podnesak drugom organu
(republičkom i drugom)

30,00

50,00

50,00

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима
странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву.
NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima
stranka zahtijeva samo brţe postupanje po ranije podnijetom zahtjevu.
Тарифни број 2
Tarifni broj 2
1) За издавање уверења и потврда плаћа се
1) Za izdavanje uvjerenja i potvrda plaća se
2) За издавање обавештења на захтев станака у писаној форми
2) Za izdavanje obavještenja na zahtjev stanaka u pisanoj formi

150,00
150,00

Тарифни број 3
Tarifni broj 3
1) За сва решења која доноси орган из члана 1. ове одлуке за које
није прописана посебна
1) Za sva rješenja koja donosi organ iz člana 1. ove odluke za koje nije
propisana posebna
2) За давање решења о венчању преко пуномоћника
2) Za davanje rješenja o vjenčanju preko punomoćnika
3) За давање решења о промени личног имена
3) Za davanje rješenja o promjeni ličnog imena
4) За жалбу против првостепеног решења
4) Za ţalbu protiv prvostepenog rješenja
Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.

200,00

300,00
2.000,00
250,00
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Тарифа број 4
Tarifa broj 4
1) За издавање уверења о слободном брачном стању за иностранство
1) Za izdavanje uvjerenja o slobodnom bračnom stanju za inostranstvo
2) За закључење брака
2) Za zaključenje braka
- У току радног времена
- U toku radnog vremena
- Ван радног времена
- Van radnog vremena
- Ван службених просторија
- Van sluţbenih prostorija

800,00

500,00
2.000,00

8.000,00
Уз обавезан радни налог издат од надлежног старешине.
Uz obavezan radni nalog izdat od nadleţnog starješine.
Тарифни број 5
Tarifni broj 5
1) За оверу потписа на пуномоћју, гаранцији и уговору
1) Za ovjeru potpisa na punomoćju, garanciji i ugovoru
2) За издавање фотокопија докумената из архива Општинске управе
2) Za izdavanje fotokopija dokumenata iz arhiva Opštinske uprave
3) За оверу преписа и рукописа
3) Za ovjeru prepisa i rukopisa
- Полутабак
- Polutabak
- Табак
- Tabak
4) За оверу потписа на изјави
4) Za ovjeru potpisa na izjavi
- О заједничком домаћинству
- O zajedničkom domaćinstvu
- За издавање радне књижице
- Za izdavanje radne knjiţice

300,00
400,00

100,00
100,00

100,00
200,00

Тарифа број 6
Tarifa broj 6
Састављање поднесака правне помоћи (тужбе, предлози, жалбе, представке, молбе и
др.) састављање исправа (уговор, тестамент и слично) заступање странке пред
судовима, другим органима и предузећима наплаћује се у висини од 50% накнаде по
тарифи о накнадама за рад адвоката.
Sastavljanje podnesaka pravne pomoći (tuţbe, prijedlozi, ţalbe, predstavke, molbe i dr.)
sastavljanje isprava (ugovor, testament i slično) zastupanje stranke pred sudovima, drugim
organima i preduzećima naplaćuje se u visini od 50% naknade po tarifi o naknadama za rad
advokata.
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Број 6
Broj 6

Тарифни број 7
Tarifni broj 7
За информације о локацији плаћа се:
Za informacije o lokaciji plaća se:
1) Информација о локацији о намени простора
1) Informacija o lokaciji o namjeni prostora
2) За израду пројеката парцелације и препарцелације
2) Za izradu projekata parcelacije i preparcelacije

2.000,00
2.000,00

Тафирни број 8
Tafirni broj 8
Локацијски услови
Lokacijski uslovi
А. Стамбени и стамбено-пословни објекти
A. Stambeni i stambeno-poslovni objekti
1) за изградњу индивидуалних стамбених објеката до П+1+ Пк
1) za izgradnju individualnih stambenih objekata do P+1+ Pk
2) za izgradnju stambeno-poslovnih objekata (do dve stambene
jedinice)
2) za izgradnju stambeno-poslovnih objekata (do dve stambene
jedinice)
3) вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекти (преко
две стамбене јединице)
3) višeporodični stambeni i stambeno-poslovni objekti (preko dve
stambene jedinice)
А. Пословни објекти
A. Poslovni objekti
1) мањи пословни објекти до 100 м2
1) manji poslovni objekti do 100 m2
2) већи пословни објекти преко100 м2
2) veći poslovni objekti preko100 m2
3) пословни комплекси површине парцеле до 1 ха
3) poslovni kompleksi površine parcele do 1 ha
4) индустријски објекти и пословни комплекси површине преко 1
ха
4) industrijski objekti i poslovni kompleksi površine preko 1 ha
Ц) Објекти комуналне инфраструктуре, спортски и други објекти
C) Objekti komunalne infrastrukture, sportski i drugi objekti
Д) Економски објекти
D) Ekonomski objekti
1) економски објекти површине до 100 м2
1) ekonomski objekti površine do 100 m2
2) економски објекти преко 100 м2
2) ekonomski objekti preko 100 m2
Е) Пољопривредни објекти фарме површине објекта веће од 300 м2
E) Poljoprivredni objekti farme površine objekta veće od 300 m2
Ф) За изградњу инфраструктурних објеката, електроенергетске и
телекомуникационе мреже, бензинских и гасних пумпи
Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.

3.000,00

5.000,00

8.000,00

5.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
5.000,00

3.000,00
5.000,00
8.000,00
15.000,00
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F) Za izgradnju infrastrukturnih objekata, elektroenergetske i
telekomunikacione mreţe, benzinskih i gasnih pumpi
Г) Измена локацијских услова
G) Izmjena lokacijskih uslova

1.000,00

Тарифни број 9
Tarifni broj 9
Грађевинска дозвола
Građevinska dozvola
А. Стамбени и стамбено-пословни објекти
А. Stambeni i stambeno-poslovni objekti
1) за изградњу индивидуалних стамбених објеката до П+1+Пк
1) za izgradnju individualnih stambenih objekata do P+1+Pk
2) за изградњу стамбено-пословних објеката до две стамбене
јединице
2) za izgradnju stambeno-poslovnih objekata do dvije stambene
jedinice
3) вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекти (преко
две стамбене јединице)
3) višeporodični stambeni i stambeno-poslovni objekti (preko dvije
stambene jedinice)
Б) Пословни објекти
B) Poslovni objekti
1) мањи пословни објекти до 100 м2
1) manji poslovni objekti do 100 m2
2) већи пословни објекти преко 100 м2
2) veći poslovni objekti preko 100 m2
3) пословни компекси површине парцеле до 1ха
3) poslovni kompeksi površine parcele do 1ha
4) индивидуални објекти и пословни комплекси површине
парцеле преко 1ха
4) individualni objekti i poslovni kompleksi površine parcele preko 1ha
Ц) Објекти комуналне инфраструктуре, спортски и други објекти
C) Objekti komunalne infrastrukture, sportski i drugi objekti
Д) Економски објекти
D) Ekonomski objekti
1) економски објекти површине до 100 м2
1) ekonomski objekti površine do 100 m2
2) економски објекти површине преко 100 м2
2) ekonomski objekti površine preko 100 m2
Е) Пољопривредни објекти фарме површине објеката преко 300 м2
E) Poljoprivredni objekti farme površine objekata preko 300 m2
Ф) За изградњу инфраструктурних објеката, електроенергетске и
телекомуникационе мреже, бензинских и гасних пумпи
F) Za izgradnju infrastrukturnih objekata, elektroenergetske i
telekomunikacione mreţe, benzinskih i gasnih pumpi
Г) За измену решења о грађевинској дозволи
G) Za izmjenu rješenja o građevinskoj dozvoli
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2.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00
4.000,00
6.500,00
8.000,00
3.000,00

2.000,00
3.000,00
4.000,00

7.000,00

1.000,00
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Број 6
Broj 6

Тарифни број 10
Tarifni broj 10
1) Решење којим се одобрава извођење радова по чл. 145. Закона о
планирању и изградњи
1) Rješenje kojim se odobrava izvođenje radova po čl. 145. Zakona o
planiranju i izgradnji
2) Решење о привременој грађевинској дозволи по чл. 147. Закона о
планирању и изградњи
2) Rješenje o privremenoj građevinskoj dozvoli po čl. 147. Zakona o
planiranju i izgradnji

2.000,00

3.000,00

Тарифа број 11
Tarifa broj 11
Пријава радова
Prijava radova
1) за пријаву радова
1) za prijavu radova
2) за пријаву завршетка радова
2) za prijavu završetka radova

250,00
250,00

Тарифа број 12
Tarifa broj 12
Пријава завршетака израде темеља
Prijava završetaka izrade temelja
А. Стамбени и стамбено-пословни објекти
A. Stambeni i stambeno-poslovni objekti
1) за изградњу индивидуално стамбених објеката до П+1+Пк
1) za izgradnju individualno stambenih objekata do P+1+Pk
2) за изградњу стамбено-пословних објеката до две стамбене
јединице
2) za izgradnju stambeno-poslovnih objekata do dvije stambene
jedinice
3) вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекти
3) višeporodični stambeni i stambeno-poslovni objekti
Б. Пословни објекти
B. Poslovni objekti
1) мањи пословни објекти до 100м2
1) manji poslovni objekti do 100m2
2) већи пословни објекти преко 100м2
2) veći poslovni objekti preko 100m2
3) пословни комплекси површине парцеле до 1ха
3) poslovni kompleksi površine parcele do 1ha
4) индустријски објекти и пословни комплекси површине преко 1ха
4) industrijski objekti i poslovni kompleksi površine preko 1ha
Ц. Објекти комуналне инфраструктуре, спортски и други објекти
C. Objekti komunalne infrastrukture, sportski i drugi objekti
Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.

1.000,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00
1.800,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00
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Д. Економски објекти
D. Ekonomski objekti
1) површине до 100м2
1) površine do 100m2
2) површине преко 100м2
2) površine preko 100m2
Е. Пољопривредни објекти, фарме површине објекта веће од 300м2
E. Poljoprivredni objekti, farme površine objekta veće od 300m2
Ф. За изградњу инфраструктурних објеката, електроенергетске и
телекомуникационе мреже, бензинских и гасних пумпи
F. Za izgradnju infrastrukturnih objekata, elektroenergetske i
telekomunikacione mreţe, benzinskih i gasnih pumpi

1.000,00
1.500,00
2.500,00

2.500,00

Тарифни број 13
Tarifni broj 13
Прикључење објекта на инфраструктуру
Priključenje objekta na infrastrukturu
За прикључак објекта на инфраструктуру
Za priključak objekta na infrastrukturu

250,00

Тарифа број 14
Tarifa broj 14
Употребна дозвола
Upotrebna dozvola
А. Стамбени и стамбено-пословни објекти
A. Stambeni i stambeno-poslovni objekti
1) за изградњу индивидуално стамбених објеката до П+1+Пк
1) za izgradnju individualno stambenih objekata do P+1+Pk
2) за изградњу стамбено-пословних објеката до две стамбене
јединице
2) za izgradnju stambeno-poslovnih objekata do dvije stambene
jedinice
3) вишепородични
3) višeporodični
Б. Пословни објекти
B. Poslovni objekti
1) мањи до 100м2
1) manji do 100m2
2) већи преко 100м2
2) veći preko 100m2
3) пословни комплекси
3) poslovni kompleksi
4) индивидуални објекти и пословни комплекси
4) individualni objekti i poslovni kompleksi
Ц. Објекти комуналне инфраструктуре, спортски и други објекти
C. Objekti komunalne infrastrukture, sportski i drugi objekti
Д. Економски објекти
D. Ekonomski objekti
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1.000,00

1.500,00

2,000,00

1.500,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
1.500,00
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1) Економски објекти до 100м2
1) Ekonomski objekti do 100m2
2) Економски објекти преко 100м2
2) Ekonomski objekti preko 100m2
Е. Пољопривредни објекти, фарме површине објекта веће од 300 м2
E. Poljoprivredni objekti, farme površine objekta veće od 300 m2
Ф. За изградњу инфраструктурних објеката, електроенергетске и
телекомуникационе мреже, бензинских и гасних пумпи
F. Za izgradnju infrastrukturnih objekata, elektroenergetske i
telekomunikacione mreţe, benzinskih i gasnih pumpi

Број 6
Broj 6

1.000,00
1.500,00
2.000,00

3.500,00

Тарифа број 15
Tarifa broj 15
Потврђивање урбанистичког пројекта
Potvrđivanje urbanističkog projekta
За потврђивање урбанистичког пројекта
Za potvrđivanje urbanističkog projekta

10.000,00

Тарифа број 16
Tarifa broj 16
Урбанистичка сагласност
Urbanistička saglasnost
Потврђивање пројекта парцелације /препарцелације
Potvrđivanje projekta parcelacije /preparcelacije

1.000,00

Тарифа број 17
Tarifa broj 17
Сагласност на техничку документацију
Saglasnost na tehničku dokumentaciju
А. Стамбени и стамбено-пословни објекти
A. Stambeni i stambeno-poslovni objekti
1) за изградњу стамбеног објекта до П+1+Пк
1) za izgradnju stambenog objekta do P+1+Pk
2) за изградњу стамбено-пословних објеката до две стамбене
јединице
2) za izgradnju stambeno-poslovnih objekata do dvije stambene
jedinice
3) вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекти преко
две стамбене јединице
3) višeporodični stambeni i stambeno-poslovni objekti preko dvije
stambene jedinice
Б. Пословни објекти
B. Poslovni objekti
1) мањи пословни објекти до 100 м2
1) manji poslovni objekti do 100 m2
Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.

1.500,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00
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2) већи пословни објекти преко 100 м2
2) veći poslovni objekti preko 100 m2
3) пословни комплекси површине до 1ха
3) poslovni kompleksi površine do 1ha
4) индустријски објекти и пословни комплекси површине преко 1
ха
4) industrijski objekti i poslovni kompleksi površine preko 1 ha
Ц. Објекти комуналне инфраструктуре, спортски и други објекти
C. Objekti komunalne infrastrukture, sportski i drugi objekti
Д. Економски објекти
D. Ekonomski objekti
1) Економски објекти до 100м2
1) Ekonomski objekti do 100m2
2) Економски објекти преко 100м2
2) Ekonomski objekti preko 100m2
Е. Пољопривредни објекти, фарме површине објекта веће од 300 м2
E. Poljoprivredni objekti, farme površine objekta veće od 300 m2
Ф. Инфраструктурни објекти, електроенергетске и телекомуникационе
мреже, бензинскe и гаснe пумпe
F. Infrastrukturni objekti, elektroenergetske i telekomunikacione mreţe,
benzinske i gasne pumpe

4.000,00
5.000,00
6.000,00
2.500,00

1.500,00
2.500,00
4.000,00

7.500,00

Тарифа број 18
Tarifa broj 18
Обавештења о могућностима легализације
Obaveštenja o mogućnostima legalizacije
1) једнопородични стамбени објекти
1) jednoporodični stambeni objekti
2) за стамбено-пословне и вишепородичне стамбене објекте
2) za stambeno-poslovne i višeporodične stambene objekte
3) за пословне и економске објекте
3) za poslovne i ekonomske objekte

1.500,00
2.000,00
3.000,00

Тарифа број 19
Tarifa broj 19
А. Решење о накнадном издавању грађевинској дозволи у поступку легализације
A. Rješenje o naknadnom izdavanju građevinskoj dozvoli u postupku legalizacije
1) за једнопородични стамбени објекти
1) za jednoporodični stambeni objekti
2) за стамбено-пословне и вишепородичне објекте
2) za stambeno-poslovne i višeporodične objekte
3) за пословне и економске објекте
3) za poslovne i ekonomske objekte
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1.500,00
2.000,00
3.000,00
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Број 6
Broj 6

Б. Решење о накнадном издавању грађевинске и употребне дозволе у поступку
легализације
B. Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dozvole u postupku legalizacije
1) Захтев о потреби процене утицаја на животну средину
1) Zahtjev o potrebi procjene uticaja na ţivotnu sredinu
2) Захтев о обиму и садржају студије о процени утицаја
2) Zahtjev o obimu i sadrţaju studije o procjeni uticaja
3) Захтев на сагласност о студији процене утицаја на животну средину
3) Zahtjev na saglasnost o studiji procjene uticaja na ţivotnu sredinu
4) Захтев за дозволу за неопасни отпад
4) Zahtjev za dozvolu za neopasni otpad
5) Уверење о старости објекта
5) Uvjerenje o starosti objekta

3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00

Тарифа број 21
Tarifa broj 21
За списе и радње из области имовинско-правних послова
Za spise i radnje iz oblasti imovinsko-pravnih poslova
1) Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
општине ради изградње
1) Rješenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
opštine radi izgradnje
2) Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
општине ради изградње
2) Rješenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine radi
izgradnje
3) Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у
право својине уз накнаду
3) Rješenje o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo
svojine uz naknadu
4) Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у
посебним случајевима
4) Rješenje o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta u
posebnim slučajevima
5) Решење о деекспропријацији и поништају решења
5) Rješenje o deeksproprijaciji i poništaju rješenja
6) Решење о враћању утрина и пашњака селима
6) Rješenje o vraćanju utrina i pašnjaka selima
7) Жалба на решење
7) Ţalba na rješenje
8) Издавање уверења из области имовинско-правне службе
8) Izdavanje uvjerenja iz oblasti imovinsko-pravne sluţbe

Сјеница, 18. мај 2015.
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2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

4.000,00
4.000,00
1.000,00
2.500,00
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Тарифа број 22
Tarifa broj 22
Из области стамбено-имовинских односа плаћа се такса
Iz oblasti stambeno-imovinskih odnosa plaća se taksa
1) За доношење решења за исељење из службених просторија
1) Za donošenje rješenja za iseljenje iz sluţbenih prostorija
2) За доношење решења за бесправно усељење у стан и остале
службене просторије
2) Za donošenje rješenja za bespravno useljenje u stan i ostale sluţbene
prostorije

2.000,00

2.500,00

Тарифа број 23
Tarifa broj 23
Израда елабората о етажирању за пословне просторе у стамбено-пословним
објектима
Izrada elaborata o etažiranju za poslovne prostore u stambeno-poslovnim objektima
Снимање и израда елабората
Snimanje i izrada elaborata
1) за пословне просторе, површине до 50 м2
1) za poslovne prostore, površine do 50 m2
2) за пословне просторе, површине до 100 м2
2) za poslovne prostore, površine do 100 m2
3) за пословне просторе, површине од 100-200 м2
3) za poslovne prostore, površine od 100-200 m2
Стамбени и стамбено-пословни објекти
Stambeni i stambeno-poslovni objekti
4) за пословне просторе, површине од 200-500 м2
4) za poslovne prostore, površine od 200-500 m2
5) за пословне просторе, површине преко 500 м2
5) za poslovne prostore, površine preko 500 m2
6) за издавање уверења о етажирању
6) za izdavanje uvjerenja o etaţiranju

5.000,00
10.000,00
15.500,00

20.000,00
25.000,00
2.500,00

Тарифни број 24
Tarifni broj 24
У области инспекцијских послова плаћа се
U oblasti inspekcijskih poslova plaća se
1) Захтев за излазак саобраћајног инспектора на лицу места у граду
1) Zahtjev za izlazak saobraćajnog inspektora na licu mjesta u gradu
2) Захтев за излазак саобраћајног инспектора на лицу места на
терену
2) Zahtjev za izlazak saobraćajnog inspektora na licu mjesta na terenu
3) Захтев за преглед моторног возила за обављање ТАXI превоза
путника и састављање записника и доношење решења о испуњености
услова за обављање превоза путника
3) Zahtjev za pregled motornog vozila za obavljanje TAXI prijevoza putnika
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2.000,00
2.500,00

2.000,00
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i sastavljanje zapisnika i donošenje rješenja o ispunjenosti uslova za
obavljanje prijevoza putnika
4) За излазак комунално-еколошког инспектора на лицу места по
захтеву странке
4) Za izlazak komunalno-ekološkog inspektora na licu mjesta po zahtjevu
stranke
5) За излазак грађевинског инспектора на лицу места по захтеву
странке
5) Za izlazak građevinskog inspektora na licu mjesta po zahtjevu stranke
6) За издавање решења грађевинског инспектора о стању
грађевинског објекта са изласком на лицу места
6) Za izdavanje rješenja građevinskog inspektora o stanju građevinskog
objekta sa izlaskom na licu mjesta
7) За излазак стручног сарадника за водопривреду на терен по
захтеву странке уз употребу службеног возила
7) Za izlazak stručnog saradnika za vodoprivredu na teren po zahtjevu
stranke uz upotrebu sluţbenog vozila
8) За излазак стручног сарадника за водопривреду на терен по
захтеву странке без употребе службеног возила
8) Za izlazak stručnog saradnika za vodoprivredu na teren po zahtjevu
stranke bez upotrebe sluţbenog vozila
9) За доношење закључка о извршењу решења
9) Za donošenje zaključka o izvršenju rješenja
10) за спровођење поступка извршења по правоснажности донетим
решењем у поступку самовласних заузећа
10) za sprovođenje postupka izvršenja po pravosnaţnosti donijetim
rješenjem u postupku samovlasnih zauzeća

Број 6
Broj 6

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

Тарифни број 25
Tarifni broj 25
1) за доношење решења за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе
1) za donošenje rješenja za korišćenje prostora na javnim površinama ili
ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe
2) за доношење решења о коришћењу витрина ради излагања робе
ван пословне просторије
2) za donošenje rješenja o korišćenju vitrina radi izlaganja robe van
poslovne prostorije
3) за доношење решења за истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторијама које припадају
општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
3) za donošenje rješenja za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog
prostora na objektima i prostorijama koje pripadaju opštini (kolovozi,
trotoari, zelene površine, bandere i sl.)
4) за постављање рекламних паноа
4) za postavljanje reklamnih panoa

Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.

400,00

500,00

600,00

500,00
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Тарифни број 26
Tarifni broj 26
1) За издавање одобрења за обављање делатности на пијацама
1) Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na pijacama
- Воћа и поврћа у току једног месеца
- Voća i povrća u toku jednog mjeseca
- Промет остале робе на пијацама у току једног месеца
- Promet ostale robe na pijacama u toku jednog mjeseca
2) Za izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti na vašarima
pojedinačno za svaki vašar
2) Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na vašarima
pojedinačno za svaki vašar
3) Акт за регулисање превоза за сопствене потребе
3) Akt za regulisanje prijevoza za sopstvene potrebe
4) Акт за издавање уверења о личној својини на покретним стварима
4) Akt za izdavanje uvjerenja o ličnoj svojini na pokretnim stvarima
- До 300 кг
- Do 300 kg
- Преко 300 до 600 кг
- Preko 300 do 600 kg
- Преко 600 до 900 кг
- Preko 600 do 900 kg
- Преко 900 кг
- Preko 900 kg
5) Акт за оверу реда вожње
5) Akt za ovjeru reda voţnje
6) Акт за издавање ТАXI дозволе
6) Akt za izdavanje TAXI dozvole
7) Акт за издавање ТАXI броја
7) Akt za izdavanje TAXI broja
8) За захтев за упис у регистар приватних предузетника који се
прослеђује преко општинског органа
8) Za zahtjev za upis u registar privatnih preduzetnika koji se prosleđuje
preko opštinskog organa
9) За промену, извод, потврду - захтев у регистар приватних
предузетника који се прослеђује преко општинског органа
9) Za promjenu, izvod, potvrdu - zahtjev u registar privatnih preduzetnika
koji se prosleđuje preko opštinskog organa
10) За захтев за брисање у Регистар приватних предузетника који се
прослеђују преко општинског органа
10) Za zahtjev za brisanje u Registar privatnih preduzetnika koji se
prosleđuju preko opštinskog organa
11) Обрада документације за регистрацију пољопривредног
газдинства
11) Obrada dokumentacije za registraciju poljoprivrednog gazdinstva
12) Обрада документације за регистрацију удружења
12) Obrada dokumentacije za registraciju udruţenja
13) Обрада документације за краткорочне пољопривредне кредите
13) Obrada dokumentacije za kratkoročne poljoprivredne kredite
14) Обрада документације за дугорочне пољоривредне кредите
14) Obrada dokumentacije za dugoročne poljorivredne kredite
15) Обрада апликације за донације
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1.500,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00
800,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
300,00
400,00

500,00

300,00

500,00

200,00
3.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
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15) Obrada aplikacije za donacije
16) Обрада захтева за подстицајна средства за некомерцијална
газдинства
16) Obrada zahtjeva za podsticajna sredstva za nekomercijalna
gazdinstva
17) Обрада захтева за подстицајна средства за комерцијална
газдинства
17) Obrada zahtjeva za podsticajna sredstva za komercijalna gazdinstva
18) Израда бизнис планова за суму до 10.000 Еура
18) Izrada biznis planova za sumu do 10.000 Eura
19) Израда бизнис планова за суму преко 10.000 Еура
19) Izrada biznis planova za sumu preko 10.000 Eura

Број 6
Broj 6

100,00

1.000,00
4.000,00
10.000,00
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/2014) и члана 61. став 1. Статута општине Сјеница („Општински
службени гласник Сјеница“, број 3/2009 и 10/2010), Скупштина општине Сјеница, на
седници одржаној 17. 04. 2015. године, донела је
Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sluţbeni glasnik RS“,
broj 129/07 i 83/2014) i člana 61. stav 1. Statuta općine Sjenica („Općinski sluţbeni glasnik
Sjenica“, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština općine Sjenica, na sjednici odrţanoj 17. 04. 2015.
godine, donijela je

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE

Члан 1.
Ĉlan 1.
У члану 24. став 3. Одлуке о организацији Општинске управе („Општински
службени гласник Сјеница“, бр. 02/2015) бришу се речи „поставља председник
општине“ и уместо њих додају речи „распоређује начелник Општинске управе“.
U članu 24. stav 3. Odluke o organizaciji Općinske uprave („Općinski sluţbeni glasnik
Sjenica“, br. 02/2015) brišu se riječi „postavlјa predsjednik opštine“ i umjesto njih dodaju riječi
„raspoređuje načelnik Općinske uprave“.

Сјеница, 18. мај 2015.
Sjenica, 18. maj 2015.
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Члан 2.
Ĉlan 2.
У члану 28. став 4. Одлуке бришу се речи „осим шефа Кабинета кога поставља
председник општине“ и након речи „Општинске управе“ уместо зареза уписује се тачка.
U članu 28. stav 4. Odluke brišu se riječi „osim šefa Kabineta koga postavlјa
predsjednik općine“ i nakon riječi „Općinske uprave“ umjesto zareza upisuje se tačka.
Члан 3.
Ĉlan 3.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
U ostalom dijelu Odluka ostaje nepromijenjena.
Члан 4.
Ĉlan 4.
Ова Одлука објавиће се у „Општинском службеном гласнику Сјеница“ и ступа на
снагу даном објављивања.
Ova Odluka objaviće se u „Općinskom sluţbenom glasniku Sjenica“ i stupa na snagu
danom objavlјivanja.

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA
Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Краља Петра I br. 1, 36310 Сјеница
Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica
Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за информативне, скупштинске и нормативне послове
Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odjeljenje za informativne, skupštinske i normativne poslove
За издавача: Амел Папић
Za izdavača: Amel Papić
За уредника: Мухедин Фијуљанин
Za urednika: Muhedin Fijuljanin
Тел. (020)741-278, 741-071
Tel. (020)741-278, 741-071

Факс. (020)741-288
Fax. (020)741-288

Жиро рачун: 840-34641-92
Ţiro račun: 840-34641-92

Штампа: Општинска управа Сјеница
Štampa: Općinska uprava Sjenica
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