РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SRBIJA
ОПШТИНА СЈЕНИЦА / OPŠTINA SJENICA
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА / SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Број: 06-22/2021 / Broj : 06-22/2021
Датум / Datum: 12. мај 2021. године/12. maj 2021. godine
СЈЕНИЦА/SJENICA
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 2/2019 и 7/19) и чланова 110, 112 и 113. Пословника
Скупштине општине Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“, 7/19),
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 2/2019 i 7/19) i članova 110,112 i 113. Poslovnika Skupštine opštine Sjenica
(„Opštinski službeni glasnik Sjenica“ broj 7/19)
САЗИВАМ/SAZIVAM
ДРУГУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
DRUGU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA
Седницу заказујем за 11.06.2021. године (петак) са почетком у 10:00 часова.
Sednicu zakazujem za 11.06. 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
ДНЕВНИ

РЕД / DNEVNI RED

1. Усвајање Извода из записника са прве редовне седнице Скупштине општине
Сјеница одржане 12. марта 2021. године.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prve redovne sednice Skupštine opštine Sjenica održane
12. marta 2021. godine.
2.Разматрање и доношење одлуке о утврђивању престанка мандата одборницима
у Скупштини општине Сјеница-Есаду Хоџићу, Мирсаду Хоџићу и Нусрету
Нуховићу (известилац председник СО-е Сјеница)
Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u
Skupštini opštine Sjenica-Esadu Hodžiću, Mirsadu Hodžiću i Nusretu Nuhoviću
(izvestilac predsednik SO-e Sjenica).
3.Разматрање и доношење одлуке о потврђивању мандата кандидатима за
одборнике у СО-е Сјеница на основу извештаја Изборне комисије и предлога
одбора за административно-мандатна питања СО-е Сјеница-Адмиру Елезовићу ,
Зијадину Турковићу и Јахији Аљовићу.
Razmatranje i donošenje odluke o potvrđivanju mandata kandidatima za odbornike u
SO-e Sjenica na osnovu izveštaja Izborne komisije i predloga odbora za administrativno
mandatna pitanja SO-e Sjenica-Admiru Elezoviću, Zijadinu Turkoviću i Jahiji Aljoviću.
4.Разматрање и доношење одлуке о утврђивању престанка функције директора
„Регионалног центра за развој пољопривреде и села“ ДОО Сјеница (известилац
председник СО-е Сјеница)
Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju prestanka funkcije direktora
„Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela“DOO Sjenica (izvestilac predsednik
SO-e Sjenica)

5.Разматрање и доношење одлуке о трећој измени и допуни плана генералне
регулације насељеног места Сјеница по основу Јавног позива за пријаву пројеката
за програм подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина
(јединице локалне самоуправе из четврте групе, „Службени гласник РС“ број
23/21) за 2021. годину (известилац председник општинског већа општине Сјеница
Муниб Мујагић).
Razmatranje i donošenje odluke o trećoj izmeni i dopuni plana plana generalne
regulacije naseljenog mesta Sjenica po osnovu Javnog poziva za prijavu projekata za
program podrške unapređenja razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice
lokalne samouprave iz četvrte grupe, „Službeni glasnik RS“ broj 23/21) za 2021. godinu
(izvestilac predsednik opštinskog veća opštine Sjenica Munib Mujagić)
6.Разматрање и доношење одлуке о програму рада Туристичке регије Западна
Србија за 2021. одину (известилац директор Мирослав Рађен).
Razmatranje i donošenje odluke o programu rada Turističke regije Zapadna Srbija za
2021. godinu (izvestilac direktor Miroslav Rađen)
7.Разматрање и доношење одлуке о Извештају рада Туристичке регије Западна
Србија за 2020. годину (известилац Мирослав Рађен)
Razmatranje i donošenje odluke o Izveštaju rada Turističke regije Zapadna Srbija za
2020. godinu (izvestilac Miroslav Rađen)
8.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању етичког кодекса функционера
локалне самоуправе у општини Сјеница (известилац председник СО-е Сјеница)
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera lokalne
samouprave u opštini Sjenica (Izvestilac predsednik SO-e Sjenica)
9.Разматрање и доношење одлуке о Плану постављања летњих башти
угоститељских објеката (известилац директор ЈП за уређивање грађевинског
земљишта Сјеница-Јасмин Кораћ)
Razmatranje i donošenje odluke o Planu postavljanja letnjih bašti ugostiteljskih objekata
(Izvestilac direktor JP za uređivanje građevinskog zemljišta Sjenica-Jasmin Korać)
10.Разматрање и доношење предлога одлуке о именовању председника и заменика
председника Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за
враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног
земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног
откупа пољопривредних производа (известилац председник СО-е Сјеница).
Razmatranje i donošenje predloga odluke o imenovanju predsednika i zamenika
predsednika Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje
zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda
i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih
proizvoda (izvestilac predsednik SO-e Sjenica).
11.Разматрање и доношење одлуке о именовању представника јединице локалне
самоуправе у Тиму за развој међупредметних компетенција, дискриминације,
професионалог развоја, инклузивног образовања, самовредновања и стручног
актива за развојно планирање основне школе „Свети Сава“ Баре.
Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju predstavnika jedinice lokalne
samouprave u Timu za razvoj međupredmetnih kompetencija, diskriminacije,
profesionalnog razvoja, inkluzivng obrazovanja, samovrednovanja i stručnog aktiva za
razvojno planiranje osnovne škole „Sveti Sava“ Bare.
12.Разматрање и доношење одлуке о именовању члана савета родитеља основне
школе „Братство-јединство“ у Дугој Пољани.

Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana saveta roditelja osnovne škole
„Bratstvo-jedinstvo“ u Dugoj Poljani
13.Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге Одлуке о накнади дела
трошкова боравка деце у предшколској устанoви чији је оснивач правно или
физичко лице (известилац председник општинског већа општине Сјеница Муниб
Мујагић)
Razmatranje i donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi dela troškova
boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač pravno ili fizičko lice (izvestilac
predsednik opštinskog veća opštine Sjenica Munib Mujagić).
14.Разматрање и доношење одлуке о именовању члана Управног одбора Установе
за спорт „Сјеница“
Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za
sport „Sjenica
15.Разматрање и доношење одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету
општине Сјеница за 2021. годину (известилац Анида Мујовић)
Razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine
Sjenica za 2021. гodinu (izvestilac Anida Mujović)
16.Разматрање и доношење одлуке о месним заједницама на територији општине
Сјеница, разматрање и доношење одлуке о формирању Изборне комисије и
Другостепене изборне комисије за спровођење избора за савете месних заједница у
општини Сјеница (известилац председник општинског већа општине Сјеница
Муниб Мујагић).
Razmatranje i donošenje odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Sjenica,
razmatranje i donošenje odluke o formiranju Izborne komisije i Drugostepene izborne
komisije za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica u opštini Sjenica (izvestilac
predsednik opštinskog veća opštine Sjenica Munib Mujagić).
17.Разматрање и доношење одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине
општине Сјеница (известилац председник Скупштине општине Сјеница)
Razmatranje i donošenje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Sjenica(
Izvestilac predsednik Skupštine opštine Sjenica).
18.Разматрање и доношење одлуке о формирању локалног савета за запошљавање
општине Сјеница
Razmatranje i donošrenje odluke o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje opštine
Sjenica
19.Разматрање и доношење одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу
соларне електране „Кима солар“ на територији општине Сјеница (известилац
председник општинског већа општине Сјеница Муниб Мујагић)
Razmatranje i donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarne
elektrane „Kima solar“ na teritoriji opštine Sjenica (izvestilac predsednik opštinskog
veća opštine Sjenica Munib Mujagić).
20.Разматрање и доношење одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу
ветрогенератора на кп. број 2081 КО Дуга Пољана и кп.број 188/1 КО Дражевиће
(известилац председник општинског већа општине Сјеница Муниб Мујагић)
Razmatranje i donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju
vetrogeneratora na kp.broj 2081 KO Duga Poljana i kp. Broj 188/1 KO Draževiće
(izvestilac predsednik opštinskog veća opštine Sjenica Munib Mujagić).
21.Разматрање и доношење одлуке о оперативном Плану одбране од поплава за
воде другог реда на територији општине Сјеница за 2021. годину (известилац
Бехудин Зекић)

Razmatranje i donošenje odluke o operativnom Planu odbrane od poplava za vode
drugog reda na teritoriji opštine Sjenica za 2021. godinu (izvestilac Behudin Zekić).
22.Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за паркиралишта на
предложеним локацијама од стране ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Сјеница“(известилац директор ЈП за уређивање грађевинског земљишта Јасмин
Кораћ).
Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za parkirališta na predloženim
lokacijama od strane JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Sjenica“. (izvestilac
direktor JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Sjenica“ Jasmin Korać)
23.Разматрање и доношење Одлуке о измени и допуни Програма пословања
Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о Нова Варош за 2021. годину
(известилац Љубенко Васиљевић)
Razmaranje i donošenje Odluke o izmeni i dopuni Programa poslovanja Regionalne
sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o Nova Varoš za 2021. godinu (izvestilac Ljubenko
Vasiljević)
24.Разматрање и доношење олдуке о Извештају о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне
санитарне депоније „Бањица“ д.о.о Нова Варош за период од 01.01-31.03.2021.
године, разматрање и доношење одлуке о Извештају о пословању Регионалне
санитарне депоније „Бањица“ д.о.о Нова Варош за 2020. годину, разматрање и
доношење одлуке о извештају о пословању Регионалне санитарне депоније
„Бањица“ д.о.о Нова Варош за 2020. годину (известилац Љубенко Васиљевић)
Razmatranje i donošenje odluke o Izveštaju o stepenu usklađenosti planiranih i
realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“
d.o.o Nova Varoš za period od 01.01-31.03.2021. godine, razmatranje i donošenje odluke
o Izveštaju o poslovanju Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o. Nova Varoš za
2020. гodinu, razmatranje i donošenje odluke o izveštaju o poslovanju Regonalne
sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o Nova Varoš za 2020. Godinu (izvestilac Ljubenko
Vasiljević).
25.Разматрање и доношење одлуке о именовању члана испред јединице локалне
самоуправе у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у ОШ „Братство јединство“ у Дугој Пољани.
Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana ispred jedinice lokalne samouprave
u Timu za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u OŠ „Bratsvo
jedinstvo“ u Dugoj Poljani.
26.Разматрање и доношење одлуке о изменама и допунама Олдуке о накнади за
коришћење јавних површина за 2021. годину (известилац председник општинског
већа општине Сјеница Муниб Мујагић)
Razmaranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za korišćenje
javnih površina za 2021. godinu (izvestilac predsednik opštinskog veća opštine Sjenica
Munib Mujagić)
27.Разматрање и доношење одлуке о именовању представника јединице локалне
самоуправе у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања „Техничко-пољопривредне школе Сјеница“
Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju predstavnika jedinice lokalne
samouprave u Timu za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
„Tehničko-poljoprivredne škole Sjenica“.

28.Разматрање и доношење одлуке о предлогу Споразума о оснивању заједничке
службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине
(известилац Бехудин Зекић)
Razmatranje i donošenje odluke o predlogu Sporazuma o osnivanju zajedničke službe za
civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u slivu reke Drine (izvestilac Behudin
Zekić).
29.Разно/Razno
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.

Председник Скупштине општине Сјеница
Проф. др. Рејхан Р. Куртовић
Predsednik Skupštine opštine Sjenica
Prof.dr. Rejhan R. Kurtović

