
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SRBIJA 
ОПШТИНА СЈЕНИЦА / OPŠTINA SJENICA  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА / SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 
Број / Broj : 06-31/2021 
Датум / Datum: 06. септембар 2021. године/06. септембар 2021. godine  
С Ј Е Н И Ц А / S J E N I C A 
 
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018 ), члана 47. Статута општине Сјеница 
(„Општински службени гласник Сјеница“, број 2/19 и 7/19) и чланова 110, 112 и 
113. Пословника Скупштине општине Сјеница („Општински службени гласник 
Сјеница“, 7/19, 10/21)  
Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 
83/14, 101/16 i 47/2018), člana 47. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik 
Sjenica“, broj 2/19 i 7/19) i članova 110,112 i 113. Poslovnika Skupštine opštine Sjenica 
(„Opštinski službeni glasnik Sjenica“, 7/19, 10/21) 

 
С А З И В А М / S A Z I V A M 

ТРЕЋУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
TREĆU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA 

 
Седницу заказујем за 10.09.2021. године (петак) са почетком у 10:00 часова. 
Sednicu zakazujem za 10 .09. 2021. godine (petak) sa početkom u 10:00 časova. 
Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Сјеница. 
Sednica će se održati u sali Skupštine opštine Sjenica. 
За седницу предлажем следећи / Za sednicu predlažem sledeći 

 
Д Н Е В Н И     Р Е Д   /   D N E V N I    R E D 

 
1. Усвајање Извода из записника са друге редовне седнице Скупштине 

општине Сјеница одржане 11. јуна 2021. године; 

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa druge redovne sednice Skupštine opštine održane 

11. juna 2021. godine; 

2. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнику у СО-е Сјеница-Махмуту Фековићу; разматрање и доношење 

одлуке о потврђивању мандата кандидату за одборника у СО-е Сјеница-

Самиру Ватићу на основу уверења и извештаја општинске Изборне комисије 

и предлога одбора за административно-мандатна питања СО-е Сјеница; 

Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku u 

SO-e Sjenica-Mahmutu Fekoviću; razmatranje i donošenje odluke o potvđivanju 

mandata kandidatu za odbornika u SO-e Sjenica-Samiru Vatiću na osnovu 

uverenja i izveštaja opštinske Izborne komisije i predloga odbora za 

administrativno-mandatna pitanja SO-e Sjenica; 

3. Разматрање и доношење одлуке о именовању представнника јединице 

локалне самоуправе у Тиму за заштиту од дискримнинације, у Тиму за 

заштиту од насиља, у Тиму за заштиту од злостављања, у Тиму за заштиту од 

занемаривања, у Тиму за развој међупредметних компетенција, у Тиму за 



развојно планирање, у Тиму за самовредновање и у Тиму за професионални 

развој ОШ „Свети Сава“ Баре; 

Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju predstavnika jedinice lokalne 

samouprave u Timu za zaštitu od diskriminacije, u Timu za zaštitu od nasilja, u 

Timu za zaštitu od zlostavljanja, u Timu za zaštitu od zanemarivanja, u Timu za 

razvoj međupredmetnih kompetencija, u Timu za razvojno planiranje, u Timu za 

samovrednovanje i u Timu za profesionalni razvoj OŠ „Sveti Sava“, Bare; 

4. Разматрање и доношење одлуке о мрежи предшколских установа на 

територији општине Сјеница (известилац: Минела Биберовић); 

Razmatranje i donošenje odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine 

Sjenica (izvestilac: Minela Biberović); 

5. Разматрање и доношење одлуке о броју деце у васпитним групама 

предшколске установе „Маслачак“ у Сјеници (известилац: Минела 

Биберовић); 

 Razmatranje i donošenje odluke o broju dece u vaspitniom grupama predškolske 

ustanove „Maslačak“ u Sjenici (izvestilac: Minela Biberović); 

6. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова управног одбора 

предшколске установе „Маслачак“ Сјеница; 

Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora 

predškolske ustanove „Maslačak“ Sjenica; 

7. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова школског одбора 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Раждагиња; 

Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova školskog odbora OŠ „Jovan 

Jovanović Zmaj“ Raždaginja; 

8. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова школског одбора 

ОШ „Бранко Радичевић“ Штаваљ; 

Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova školskog odbora OŠ 

„Branko Radičević“ Štavalj; 

9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању престанка функције 

директора Центра за социјални рад у Сјеници; размтрање и доношење 

одлуке о именовању директора Центра за социјални рад у Сјеници 

(известилац председник општинског већа општине Сјеница Муниб Мујагић); 

Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Centra 

za socijalni rad u Sjenici, razmatranje i donošenje odluke o imenovanju direktora 

Centra za socijalni rad u Sjenici (izvestilac predsednik opštinskog veća opštine 

Sjenica Munib Mujagić ); 

 10. Разматрање и доношење одлуке о именовању представника јединице 

локалне самоуправе у Стручном активу за развојно планирање ОШ 

„Светозар Марковић“ Сјеница; 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika jedinice lokalne 

samouprave u Stručnom aktivu za razvojno planiranje OŠ „Svetozar Marković 

Sjenica; 

11. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова школског одбора 

гимназије „Јездимир Ловић“ Сјеница;  



Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova školskog odbora gimnazije 

„Jezdimir Lović“ Sjenica; 

12. Разматрањe и доношење одлуке о именовању чланова школског одбора 

основне школе „Свети Сава“ Баре; 

Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova školskog odbora osnovne 

škole „Sveti Sava“ Bare; 

13. Разматрање и доношење одлуке о предлогу за именовање председника 

Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање 

земљишта за територију општине Сјеница; 

Razmatranje i donošenje odluke o predlogu za imenovanje predsednika Komisije 

za vraćanje zemljišta za teritoriju Opštine Sjenica; 

14. Разматрање и доношење одлуке о разрешењу члана школског одбора 

испред јединице локалне самоуправе у ОШ „12. децембар“ Сјеница; 

разматрање и доношење одлуке о именовању члана школског одбора испред 

јединице локалне самоуправе у ОШ „12. децембар“ Сјеница; 

Razmatranje i donošenje odluke o razrešenju člana školskog odbora ispred jedinice 

lokalne samouprave u OŠ „12. decembar“ Sjenica;razmatranje i donošenje odluke 

o imenovanju člana školskog odbora ispred jedinice lokalne samouprave u OŠ „12. 

decembar“ Sjenica; 

15. Разматрање и доношење одлуке о разрешењу чланова школског одбора 

основне школе „Светозар Марковић“ Сјеница; разматрање и доношење 

одлуке о именовању чланова школског одбора основне школе „Светозар 

Марковић“ Сјеница; 

Razmatranje i donošenje odluke o razrešenju članova školskog odbora osnovne 

škole „Svetozar Marković“ Sjenica, razmatranje i donošenje odluke o imenovanju 

članova školskog odbora osnovne škole „Svetozar Marković“ Sjenica; 

16. Разматрање и доношење одлуке о изменама и допунама одлуке о 

грађевинском земљишту у јавној својини општине Сјеница; разматрање и 

доношење решења о образовању Комисије за давање у закуп, отуђење и 

прибављање непокретности у јавну својину општине Сјеница; разматрање и 

доношење одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског 

земљишта из јавне својине општине Сјеница путем јавног надметања 

(известилац: руководилац одељења за урбанизам, имовинско-правне послове 

и заштиту животне средине Осман Каришик, секретар општинског већа 

општине Сјеница-Аднан Циљевић); 

Razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o građevinskom 

zemljištu u javnoj svojini opštine Sjenica; razmatranje i donošenje rešenja o 

obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u 

javnu svojinu opštine Sjenica; razmatranje i donošenje odluke o pokretanju 

postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine 

Sjenica putem javnog nadmetanja (izvestilac: rukovodilac odeljenja za urbanizam, 

imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Osman Karišik, sekretar 

opštinskog veća opštine Sjenica-Adnan Ciljević); 

17. Разматрање и доношење одлуке о Локалном акционом плану за родну 

равноправност општине Сјеница за период од 2021-2024 (известилац: 



председница Комисије за израду Локалног акционог плана за родну 

равноправност општине Сјеница-Александра Вуканић); 

Razmatranje i donošenje odluke o Lokalnom akcionom planu za rodnu 

ravnopravnost opštine Sjenica za period od 2021-2024 (izvestilac: predsednica 

Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine 

Sjenica-Aleksandra Vukanić); 

18. Разматрање и доношење одлуке о програму пословања Регионалне 

санитарне депоније „Бањица“ ДОО Нова Варош за период 01.01.-30.06.2021. 

године (известилац: Љубенко Васиљевић) 

Razmatranje i donošenje odluke o програму пословања Регионалне санитарне 

депоније „Бaњица“ ДОО Нова Варош за период 01.01.-30.06.2021. године 

(известилац: Љубенко Васиљевић) 

19.Разматрање и доношење одлуке о иницијативи за поништај Решења СО-е 

Сјеница бр. 06-6/2015-7 од 14.06.2015 године (известилац: начелник 

општинске управе општине Сјеница-Нусрет Нуховић) 

Razmatranje i donošenje odluke o inicijativi za poništaj Rešenja SO-e Sjenica br. 06-

6/2015-7 od 14.06.2015 godine (izvestilac: načelnik opštinske uprave opštine 

Sjenica-Nusret Nuhović); 

20.Разматрање и доношење одлуке о наплати воде у паушалном износу за 

кориснике јавних сеоских водовода на сеоском подручју општине Сјеница 

ЈКП-а „Сеоски водоводи“ Сјеница (известилац Милинко Павловић); 

Razmatranje i donošenje odluke o naplati vode u paušalnom iznosu za korisnike 

javnih seoskih vodovoda na seoskom području opštine Sjenica JKP-a „Seoski 

vodovodi“ Sjenica (izvestilac Milinko Pavlović); 

21.Разматрање и доношење одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини (известилац: Исмет Махмутовић); 

Razmatranje i donošenje odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje 

postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (izvestilac: 

Ismet Mahmutović); 

22.Разматрање и доношење одлуке о предлогу годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине 

Сјеница (известилац Исмет Махмутовић); 

Razmatranje i donošenje odluke o predlogu godišnjeg programa zaštite, uređenja 

i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Sjenica (izvestilac Ismet 

Mahmutović); 

23.Разматрање и доношење одлуке о покретању иницијативе за 

редефинисање права и обавеза са суоснивачима Регионалног центра за 

развој пољопривреде и села ДОО Сјеница (известилац: председник 

општинског већа општине Сјеница Муниб Мујагић); 

Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju inicijative za redefinisanje prava i 

obaveza sa suosnivačima Regionalnog centrra za razvoj poljoprivrede i sela DOO 

Sjenica (izvestilac: predsednik opštinskog veća opštine Sjenica Munib Mujagić);  

24.Разматрање и доношење одлуке о измени ценовника за наплату услуга 

паркинг сервиса ЈКП „Врела“ Сјеница (известилац: Нермин Љајић); 



Razmatranje i donošenje odluke o izmeni cenovnika za naplatu usluga parking 

servisa JKP „Vrela“ Sjenica (izvestilac: Nermin Ljajić); 

      25.Одборничка питања; 

Odbornička pitanja;   

 

Овај акт о сазивању седнице истовремено представља и позив одборнику да 
обавезно присуствује седници Скупштине општине. 
Ovaj akt o sazivanju sednice istovremeno predstavlja i poziv odborniku da obavezno 
prisustvuje sednici Skupštine opštine. 
 
 

                                                                     Заменик председника Скупштине 
општине Сјеница, 

 Верослав Карличић 
Zamenik predsednika Skupštine 

opštine Sjenica  
Veroslav Karličić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


