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 Na osnovu ĉlana 32 Zakona o lokalnoj samoupravi( „Sluţbeni glasnik RS“ broj 
129/07) i ĉlana 10 Statuta opštine Sjenice („Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 

10/2010),  Skupština opštine Sjenice na sednici odrţanoj 13.08.2013. godine, donela je 
 
 
  

O D L U K A 
 

O USTANOVLjENjU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADE U OPŠTINI SJENICA 
 

 
 
I OSNOVNE ODREDBE:  
 

Član 1. 
 
 Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna priznanja i nagrade opštine Sjenice, ureĊuje 
se postupak, nadleţnost i bliţi uslovi za dodelu javnih priznanja i nagrada. 
 
II JAVNA PRIZNANjA  
 

Član 2. 
 
 Javna priznanja Opštine Sjenice dodeljuju se kolektivima i pojedincima za postignute 
rezultate u radu u oblasti privrede, društvenih delatnosti, nauci, kulturi, sportu, umetnosti i 
drugim oblastima javnog ţivota.  
 
 Javno priznanje moţe se dodeliti i istaknutim liĉnostima ili kolektivima iz drugih 
sredina za doprinos razvoju  opštine Sjenice i zasluge na unapreĊenju saradnje sa opštinom.  
 
 Javno priznanje moţe se dodeliti jednom pravnom licu najviše jedanput u pet godina.  
 
 Pojedincu se javno priznanje moţe dodeliti samo jedanput.  
 

Član 3. 
 
 Kao oblici javnih priznanja ustanovljavaju se plaketa , zahvalnica i posebno priznanje 
opštine Sjenice.  
 
 Plaketa opštine Sjenice dodeljuje se za rezultate ostvarene u duţem vremenskom 
periodu u oblastima navedenim u ĉlanu 2. stav 1. ove Odluke.  
 
 Zahvalnica opštine Sjenice dodeljuje se za zasluge i dela koja doprinose ukupnom 
razvoju opštine. 
 
Posebno priznanje dodeljuje se za poseban doprinos institucije ili pojedninca. 
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Član 4. 
 
 Inicijativu za dodelu javnih priznanja mogu dati preduzeća i ustanove, mesne 
zajednice, društvene organizacije i udruţenja graĊana, Opštinsko veće i odbornici Skupštine 
opštine. 
 
 Pravo inicijative za dodelu javnih priznanja imaju pojedinci i grupe graĊana sa 
podruĉja Opštine Sjenice.  
 
 Inicijativa mora biti obrazloţena. 
 

Član 5. 
 
 Predlozi za dodelu javnih priznanja i nagrada podnose se Skupštini opštine koja i 
donosi odluku o dodeli javnog priznanja. 
  
 

Član 6. 
 
 Javna priznanja i nagrade i zvanje poĉasnog graĊanina dodeljuju se povodom Dana 
Opštine. 

 
Član 7. 

 
 Javna priznanja – plakete, zahvalnice i posebno priznanje uruĉuje Predsednik 
opštine, ili zamenik predsednika, odnosno ĉlan Opštinskog veća koga ovlasti Predsednik.  
 
 III NAGRADA OPŠTINE SJENICA 
 

Član 8. 
 
 Nagrada Opštine Sjenice dodeljuje se kao priznanje graĊana i opštine Sjenica za 
izuzetne rezultate u radu i unapreĊenju privrede, poljoprivrede, nauke, kulture, sporta, 
obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene, sacijalne i deĉje zaštite, lokalne samouprave, kao i 
oĉuvanju, poboljšanju i zaštiti ţivotne sredine i svim drugim vidovima stvaralaštva u opštini.  

 
Nagrada se dodeljuje za dostignuća koja su znaĉajna za opštinu Sjenica njene 

graĊane.  
 

Član 9. 
 
 Odluku o dodeli Nagrade donosi Skupština opštine na predlog Opštinskog veća. 
 
 Nagradu uruĉuje Predsednik opštine.  
 

Član 10. 
 
 Nagrada opštine Sjenica dodeljuje se u vidu plakete uz novĉani iznos. 
 
 Novĉana sredstva za dodelu Nagrade opštine Sjenice obezbeĊuju se iz budţeta 
opštine.  
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 Novĉani iznos nagrade opštine Sjenice utvrĊuje  Skupština opštine. 
 

Član 11. 
 
 Nagrada opštine Sjenica dodeljuje se pravnim licima i pojedincima.  
 

Član 12. 
 
 Inicijativu za dodelu nagrade opštine Sjenica mogu dati preduzeća i ustanove, mesne 
zajednice, društvene organizacije i udruţenja graĊana, odbornici Skupštine opštine.  
 Pravo inicijative imaju i pojedinci i  grupe graĊana sa podruĉja opštine Sjenice.  
 
 Inicijativa za dodelu nagrade opštine Sjenice mora biti obrazloţena i sadrţati podatke 
o radu i rezultatima pojedinaca, odnosno pravnog lica koje se predlaţe.  
 
 
 
IV PROGLAŠENjE POĈASNOG GRAĐANINA  

 
Član 13. 

 
 Za poĉasnog graĊanina moţe biti proglašen graĊanin Republike Srbije, ili strani 
drţavljanin koji uţiva poseban ugled u opštini.  
 

Član 14. 
 
 Inicijativu za proglašenje poĉasnog graĊanina opštine mogu podneti preduzeća i 
ustanove, mesne zajednice, društvene organizacije i udruţenja graĊana i odbornici 
Skupštine opštine.  
Inicijativa se podnosi Opštinskom veću. 
 

Član 15. 
 
 Odluku o proglašenju poĉasnog graĊanina donosi Skupština opštine  na predlog 
Opštinskog veća.  
 

 
Član 16. 

 
 Poĉasnom graĊaninu dodeljuje se posebno obeleţje  u vidu kljuĉa Opštine.  
 
 
V OSTALE NAGRADE I PRIZNANjA 
 

Član 17. 
 
 Skupština opštine moţe odluĉiti da ustanovi i dodeli i druge nagrade i priznanja. 
 
VI ZAVRŠNE ODREDBE 
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Član 18. 
 
 O Nagradi opštine Sjenice i javnim priznanjima opštine Sjenice vodi se evidencija.  
 

Član 19. 
 
 Izgled, oblik i likovno rešenje javnih priznanja i nagrada, kao i obeleţja kljuĉ opštine 
utvrĊuje Opštinsko veće.  
 

Član 20. 
 
 O sprovoĊenju ove Odluke staraće se Opštinska uprava. 
 

Član 21. 
 
          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Broj:06-13/2013-2 
U Sjenici, 13.08.2013. godine 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 
 
                                                                                      PREDSEDNIK SO-e SJENICA 
                                                                                     Mustafa Baltić. dipl.arheolog 
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Na osnovu ĉlana 32 Zakona o lokalnoj samoupravi( „Sluţbeni glasnik RS“ broj 
129/07), ĉlana 10 Statuta opštine Sjenice („Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 

10/2010) i ĉlana 5 Odluke o ustanovljavanju javnih priznanja i nagrade opštine Sjenica broj 

06-13/2013-2 , SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA, na sednici odrţanoj 13.08.2013. godine 

donela je  
 

 

 

O D L U K U 

O DODELI JAVNIH PRIZNANjA OPŠTINE SJENICA 
 

 

Ĉlan 1. 
 

 

Povodom 14. avgusta  – Dana opštine Sjenica, Skupština opštine Sjenica DODELjUJE sledeća 

javna priznanja:  
 

 

ZAHVALNICU OPŠTINE SJENICA: 
 

 

• MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE – za doprinos u 

realizaciji programa podrške marginalizovanim grupama a kroz pruţanje pomoći u kući za 

stara i iznemogla lica i obezbeĊenje  dnevnog boravak za decu  ometenu u razvoju , 

romskim porodicama i  licima sa invaliditetom. 

Poseban doprinos Ministarstva ogleda se u sufinansiranju projekta izgradnje objekta za 

dnevni boravak koji je završen i skromno opremljen.  
 

 

• AD „NOVI PAZAR - PUT“- Posebna odlika ovih prostora su velike sneţne padavine, 

jaki sneţni vetrovi i ekstremno niske temperature. Shvatajući znaĉaj prohodnosti puteva na 

podruĉjima sa ekstremno niskim  temperaturama, zaposleni u preduzeću za puteve AD 

„NOVI PAZAR - PUT“ već godinama se svojim velikim i nesebiĉnim zalaganjem 

suprotstavljaju surovim pešterskim zimama i odrţavaju ţivot u najteţim vremenskim 

uslovima, u situacijama kada to izgleda nemoguće. 
 

 

• MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – za ulaganje 45 

miliona dinara u saradnji sa opštinom Sjenica  i besplatnu raspodelu rasnih steonih junica 

simentalske rase ĉime su dali veliki podsticaj poljoprivrednim proizvoĊaĉima u poboljšanju 

rasnog sastava i podstakli razvoj stoĉarstva na teritoriji opštine Sjenica. 
 

 

•  ĈOLAKOVIĆ  ĆAZIMU – za promociju Sjenice kroz sevdalinke. Reĉ je o ĉoveku koji 

se uvek nesebiĉno odazvao i svojim nastupima uveliĉao mnogobrojne manifestacije u 

organizaciji opštine. 
 

 

• ELEKTRODISTRIBUCIJA ĈAĈAK – POGONU SJENICA – za poslovnu saradnju sa 

opštinom Sjenica i kontinuiranu energetsku pouzdanost i efikasnost. U  vreme najteţih 
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vremenskih uslova i elementarnih nepogoda , zalaganjem radnika ED , nije bilo većih prekida 

u snabdevanju graĊana i privrede elektriĉnom energijom. Za poslednje ĉetiri godine 

izgraĊeno je deset trafostanica na seoskom podruĉju i pet na podruĉju grada.   
 

 

POSEBNO PRIZNANJE: 
 

 

• OPŠTINSKOM ŠTABU ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE SJENICA – 

Za uspešno sprovedene aktivnosti u preduzimanju mera i sanaciji posledica elementarnih 

nepogoda  poplava i grad u novembru 2009. godine i sneţne blokade opštine u januaru i 

februaru 2012. godine.  

Pored ĉlanova štaba nesebiĉnu podršku pruţili su i MUP Srbije ( Sektor za vanredne situacije 

) , Crveni krst , pripadnici PS i VS Sjenica, gorske sluţbe, preduzeća za puteve , JP „Direkcija 

za urbanizam , projektovanje i izgradnju Sjenica“ , JKP „Vrela“ i veći broj privatnih firmi i 

graĊana. Ovo je priznanje i njima bez ĉije podrške Opštinski štab za vanredne situacije ne bi 

uspešno obavio sve zadatke.  
 

 

PLAKETU OPŠTINE SJENICA: 
 

 

• TIKA - U prethodnom periodu, TIKA je izvršila direktne donacije ustanovama u 

Sjenici i na taj naĉin znaĉajno podigla kvalitet ţivota lokalnog stanovništva. Najveća i 

najznaĉajnija donacija jeste  finansiranje završetka rekonstrukcije pozorišno – bioskopske 

sale i na taj naĉin dugogodišnji problem nedostatka prostora za kulturna dešavanja. Đaci u 

kladniĉkoj osnovnoj školi su dobili kvalitetnije uslove za svoje školovanje, jer je sredstvima 

TIKE finansirana zamena dotrajale stolarije. Dom zdravlja u Sjenici je dobio i novo sanitetsko 

vozilo. Prisustvo TIKE se ogleda i u velikoj podršci razvoju institucija i ustanova u Sjenici 

koja je najavljena i za nastupajući period i koji se sa velikom ţeljom išĉekuje. 
 

 

• KANCELARIJI ZA ODRŢIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUĈJA - Sjenica 

je svrstana u ĉetvrtu grupu razvijenosti opštine, odnosno u devastirana podruĉja. Podrška i 

zalaganje Kancelarije za odrţivi razvoj nedovoljno razvijenih podruĉja od samog njenog 

nastanka je od velikog znaĉaja za sjeniĉki kraj, jer iako raspolaţe skromnim sredstvima, 

saradnja sa ovom Kancelarijom ima veliki znaĉaj za razvoj Sjenice i sjeniĉkog kraja. Ova 

podrška se uglavnom ogleda u direktnoj pomoći poljoprivrednim proizvoĊaĉima, odnosno 

donacijama u obliku poljoprivrednih mašina i aparata. 
 

 

• EU PROGRES - Programom EU PROGRES u Sjenici je podignut nivo kvaliteta 

vodosnabdevanja Sjenice, i to rekonstrukcijom pumpne stanice i zamenom dotrajalih azbest-

cementnih vodovodnih cevi. Ovim projektima je osavremenjena pumpna stanica, a 

instaliranjem nove opreme znaĉajno smanjena je potrošnja elektriĉne energije, a zamenom 

cevi u uţem gradskom jezgru smanjeni su gubici u mreţi i eliminisan potencijalan uzrok 

opasnosti po zdravlje graĊana. 
 

 

• AMBASADI REPUBLIKE ĈEŠKE – za realizaciju Projekta „Sanacija posledica 

eksploatacije leţišta uglja“ koji je jedan od najvećih projekata ĉeške inostrane razvojne 

pomoći, vredan  1,5 miliona evra, a koji će obezbediće kvalitetno vodosnabdevanje 
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stanovnika na podruĉju Štavlja i okoline koje je zbog eksploatacije uglja pogoĊeno 

nedostatkom pijaće vode. 

 

 

U toku je realizacija još jednog veoma znaĉajnog projekta za Sjenicu. Vlada Republike Ĉeške 

je prepoznala znaĉaj razvoja poljoprivrede u sjeniĉkom kraju i donirala je Regionalnom 

centru za razvoj poljoprivrede i sela laboratoriju za kontrolu kvaliteta mleĉnih proizvoda. 

Donacija je vredna 1 milion evra i Regionalnom centru za razvoj poljoprivrede i sela 

predstavlja znaĉajan podsticaj širenjem kapaciteta usluga.  
 

 

• AMBASADI JAPANA – za donacije namenjene za zamene stolarije na objektu Doma 

zdravlja u Sjenicin i  vozila hitne sluţbe, ĉime su usluge zdravstvene zaštite podignute na viši 

i kvalitetniji nivo. Poslednja donacija je poklon komunalnom preduzeću „Vrela“ i to kao vozilo 

„Voma“ namenjeno rešavanju problema funkcionisanja kanalizacionog sistema. 
 

 

 

• ENVER ECO MUHOVIĆ- za obnavljanje i rekonstrukciju Omladinskog parka u centru 

grada. 
 

 

 

• KOLAŠINAC ASMIRU –  za postignute rezultate na sportskim takmiĉenjima i osvojeno 

evropsko zlato u bacanju kugle. 
 

 

 

 

 

Ĉlan 2. 
 

 

Dodeljena javna priznanja dobitnicima će biti uruĉena na Svaĉanoj akademiji koja će se 

odrţati 14. avgusta na Dan opštine Sjenica. 
 

 

Ĉlan 3 . 

Ovu Odluku objaviti u „Opštinskom sluţbenom listu Sjenica“ 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 
 

 

 

Broj: 06-13/2013-3                                              PREDSJEDNIK SO-e SJENICA 

                                                                          Mustafa Baltić, dipl. arheolog 
 

 

                                                                           
 

 

mailto:SLU@BENI


Broj 6/2013                    OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA                 16.avgust2013. 

Број 6/2013             ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА       16.avgust2013. 

  
9 

 Na osnovu člana 3. Stav 3 i 4. Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na 

korišćenje (’’Sluţbeni glasnik RS’’ br. 16/92), čl. 192 i 194. Tač. 4. Zakona o opštem 

upravnom postupku (’’Sluţbeni list SRJ’’br. 33/97), i čl. 41. Statusta Opštine Sjenica 

(’’Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica  br. 3/2009 i 10/2010). Skupština opštine Sjenica  

odlučujući po zahtevu gradjana sela  Donje Goračiće, a  uz predhodno pribavljjeno mišljenje 

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 464-00-00022/2013-14 od 

11.03.2013g na sednici odrţanoj dana  13.08.2013 donosi  

                                                              R E Š E N J E  

 l. ODBIJA SE KAO NEOSNOVAN zahtev  gradjana sela Donje Goračiće  br. 463-

11/2001 od 20.06.2001. godine, u kojem traţe da im se vrate na korišćenje pašnjaci na potezu 

zvanom ’’Govedjak’’ tj.nepokretnosti kp.br. 1535/1, pašnjak 4 kl. U pov. Od  50.87,34 ha, 

kp. Br. 1541 mz. ’’Govedjak’’, pašnjak 4 kl. U pov. Od  21.75,54 ha, kp.br. 1537 mz. ’’ 

Govedjak’’  pašnjak 4 kl. U pov. Od  0.46,23 ha, i kp.br. 1539 mz. ’’Govedjak’, u pov. Od 

1.86,45 ha. A sve upisane u listu nepokretnosti  101 KO Gornje  Goračiće na ime Republika 

Srbija  pravo korišćenja  JP ’’Srbijašume’’ Beograd, zbog neispunjavanja uslova propisanih 

Zakonom o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje jer je utvrdjeno da iste na dan   

stupanjem na snagu Zakona  nisu imale svojstvo utrina i pašnjaka. 

 ll. O troškovima postupka biće odlučeno posebnim zaključkom. 

         O b r a z l o ţ e n j e  

 Gradjani sela  Donje Goračiće  podneli su zahtev br.463-11/2001 od 20.06. 2001. 

godine,  Skupštini opštine, odnosno Komisiji za vraćanje utrina i pašnjaka selima na 

korišćenje u kojem traţe da im se vrate  na korišćenje pašnjak na  potezu zv. ’’Govedjak’’ i to 

na lokalitetima ’’Bosin potok, Pandurica, Plandište, Liješće, Mala rijeka, Veselinom do’’ i dr. 

Koji su bili dobro sela Donje Goračiće i koji su isključivo koristili ove pašnjake  gradjani sela 

Donjih Goračića dok im isti nisu nasilno oduzeti, što je imalo teške posledice  za gradjane 

ovog sela koji su isključivo ţiveli od stočarstva. Uz podneti zahtev  naknadno su priloţili plan 

i program korišćenja  pašnjaka na mz.’’Govedjak’’. 

 Izslaskom na licu mesta dana 26.11.2012. godine, uz prisustvo predstavnika 

podnosioca zahteva, bez prisustva predstavnika sadašnjeg korisnika Jp ’’Srbijašume’’ 

Beograd, ŠG ’’Golija’’,Ivanjica ŠU Sjenica iz Sjenice iako su uredno pozvani, Komisija je 

utvrdila sledeće činjenično stanje: Da su pašnjaci na lokalititetu zv. ’’Govedjak’’ sve do 

donošenja  Zakona o proglašenju opštenarodnom imovinom seoskih utrina, pašnjaka i šuma i 

imovine zemljišnih urbijalnih i njima sličnih zajednica kao i kraiških imovnih (graničarskih) 

opština  (’’Sluţbeni glasnik NR Srbije’’ br. 1/48 i 98/55), bili Dobro sela Donje Goračiće 

koje su koristili zaseoci Nedovići, Kovačevići, Petrići i Rakonjci. Izvršenom identifikacijom 

zemljišta obuhvaćenog  zahtevom gradjana od strane geometra veštaka kao člana komisije  je 

utvrdjeno  da se radi o nepokretnostima  koje su prvim numeričkim premerom iz 1955. 

godine bile upisane kao kat parcele broj 21/21, mz ’’Govedjak’’ pašnjak 3 klase u površini od 

35.22,00 ha, kp.broj 22/1 mz, ’’Govedjak’’ pašnjak 3 kl. U pov. Od 19.12,00 ha, kp.br. 23/1, 

mz. ’’Govedjak’’ pašnjak 3 kl. U pov. Od l.05,00 ha,  a da iste po novom 

aerofotogrametrijskom premeru iz  1974. Godine u potpunosti odgovaraju kat. Parceli 1535/1 

mz. ’’Govedjak’’ pašnjak 4 kl. U pov. Od 50.87,34 ha upisane u listu nepokretnosti broj 101 

KO Gornje Goračiće  na ime Republika Srbija pravo korišćenja ’’Srbijašume’’ Beograd. Da 

nepokretnost kp.br. 19/6 mz. ’’Govedjak’’ koja je prvim bila upisana kao pašnjak 3 klase  u 

pov. Od 24.53,00 ha na ime Dobro sela Donje Goračiće – uţivaoci zaseoci Nedovići, 

Kovačevići, Petrići i Rakonjci upisana u posedovnom listu br. 100. KO D. Goračiće, po 

novom aerofotogrametrjskom premeru u potpnosti odgovara kp.br. 1541. Mz. ’’Govedjak’’ 

pašnjak 4 kl. U pov. Od  21.75,54 ha. Obe upisene u listu nepokretnosti 101 KO Gornje 

Gorčaiće na ime Republike Srbija  pravo korišćenja JP ’’Srbijašume’’ Beograd. Nepokretnost 

koja je takodje obuhvaćena  zahtevom gradjana,  a koja je po popisnom katastru bila upisana  
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kao kat. Parcela 20/1 mz. ’’Govedjak’’ pašnjak 3 kl. U pov. Od 1.37,00 ha u posedovnom 

listu br. 100 KO .Gornje Goračiće na ime Dobro sela Donje Goračiće uţivaoci zaseoci 

Nedovići, Kovačević Petrići i Rakonjci po novom aerofotogrametrijskom premeru u 

potpunosti odgovaraju kat. Par. Br. 1537. Mz. ’’Govedjak’’ pašnjk 4 kl. U pov. Od 0.46,23 ha 

i kat. Par. 1539. Mz.’’Govoedjak’’ pašnjak 4 kl. U pov. Od  l.86,45 ha a sve upisano u listu 

nepokretnosti 101 KO Gornje Goračiće  na ime Republika Srbija pravo korišćenja JP 

’’Srbijašume’’ Beograd u celom delu poseda 

 Uvidom na licu mesta od strane Komisije je utvrdjeno da nepokretnosti koje su 

obuhvaćene zahtevom gradjana sela  D. Goračiće  tj. Kat. Par. Br. 1535/1,  mz. ’’Govedjak’’ 

u površini od 50.87,34 ha, kat. Parc. 1541. Z.m. ’’Govedjak’’ u pov. Od 21.75,54 ha, i kat. 

Parcele 1537 i 1539.  Mz. ’’Govedjak’’ u ukupnoj površini od 2.32,68 ha  i ako su prvim 

premerom bile upisane kao Dobro sela  su promenile kulturu  i da su iste pošumljene  gustim 

zasadom četirana i to smrčom i delimično belim borom, da je pošumljavanje istih vršeno 

1980 godine i da je starost četinara preko 20 godina.  

 Predstavnici sadašnjeg korisnika JP ’’Srbijašume’’ iako su dva puta uredno pozivani 

nisu se odazvali pozivu  da se izjasne na zapisnik Komisije sačinjen na licu mesta, već su 

poslali pismeno izjašnjenje u kome ističu da su nepokretnosti  koje su obuhvaćene napred 

citiranim zahtevom po kulturi šuma i da samim tim smatraju da nisu ispunjeni zakonski 

uslovi za vraćanje istih podnosiocima zahteva po odredbama Zakona o vraćaćanju utrina i 

pašnjaka selima na korišćenje.  

 Kod ovako utvrdjenog činjeničnog stanja tj. Da je Komisija uvidom na licu mesta 

utvrdila da su nepokretnosti iz tačke l. Dispozitiva rešenja po kulturi šuma tj. Da su iste 

celom svojom površinom pod zasadom četinara i to smrčom i delimično belim borom čija je 

starost preko 20 godina, a što je utvrdjeno i veštačenjem člana komisije  dipl.ing. šumarstva, i 

da su iste to svojstvo imale  i danam stupanja na snagu Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka 

selima na korišćenje, a da šuma nije i nemoţe biti predmet vraćanja po odrebama ovog 

Zakona, a uz predhodno pribavljanjeno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede br. 464-00-00022/2013-14 od 11.03.2013g. primenom odredaba čl.1. stav 2. 

Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje (’’Sluţbeni glasnik RS’’ 16/92) 

odlučeno je kao u tački l. Dispozitiva rešenja. 

 O troškovima postupka odlučuno je shodno čl. 107. Tač.4. ZUP-a (’’Sluţbeni list 

SRJ’’br. 33/97). 

 Pouka o pravnom sredstvu: 

 Protiv ovog rešenja nemoţe se izjaviti ţalba, ali  se moţe pokrenuti upravni spor kod 

Upravnog suda u Beogradu Odeljenje u Kragujevcu  u roku od 30 dana od dana prijema 

rešenja. 

 Rešenje dostaviti: 

- Punomoćniku podnosioca zahteva Kovačević Milutinu ul. 

Omladinskih Brigada 73/44 11070 Novi Beograd. 

- Predstavniku JP ’’Srbijašuma’’ ŠG ’’Golija’’ ŠU Sjenica iz 

Sjenice,  

- Jedan primerak uz materijal sa sednice. 

 

                              SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA                             

      Broj:06-13/2013-4           PREDSEDNIK SO-e SJENICA                                                      

                            Baltić Mustafa dipl.arheolog                                                              
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                Na osnovu ĉlana 32  Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.gl.RS“, br. 129/07), ĉlana 41. 

Statuta Opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010) Skupština 

Opštine Sjenice, na svojoj sednici odrţanoj dana 13.08. 2013. godine, donela je:  

 

O D L U K U 
 

o osnivanju Društva s ograniĉenom odgovornošću 

 
za upravljanje ĉvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i 

Sjenica 
 

«REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA BANjICA » Nova Varoš. 
 

I 

Opština Sjenica kao jedan od suosnivaĉa, pristupa osnivanju Društva s ograniĉenom odgovornošću za 
upravljanje ĉvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Nova Varoš, Priboj, Sjenica i 

Prijepolje «REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA BANjICA », Sjenica, zajedno sa suosnivaĉima 
Opštinama Priboj, Nova Varoš i Prijepolje. 

 

I I 
 

Ovlašćuje se Predsednik Opštine Sjenica, Hazbo Mujović, da u ime Opštine Sjenica, potpiše UGOVOR 
O OSNIVANjU DRUŠTVA s ograniĉenom odgovornošću za upravljanje ĉvrstim komunalnim otpadom 

na teritorijama opština Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica, u tekstu kako je dato u prilogu ovog 

Odluke, kao i da overi svoj potpis na istom. 
 

I I I 
 

Za ĉlana Skupštine Društva s ograniĉenom odgovornošću za upravljanje ĉvrstim komunalnim otpadom 
na teritorijama opština Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica, imenuje se Melvis(Šerif) Avdović   iz 

Sjenice , sa potpunim ovlašćenjima. 

 
V I 

 
Ovo Odluku objaviti u «Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica». 

 

O b r a z l o ţ e nj e 
 
Odluke ĉini ĉlan 20. stav 1. taĉka 28,  Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.gl.RS“, br. 129/07) prema 

kojem jedinica lokalne samouprave za ostvarivanje svojih prava i duţnosti i za zadovoljavanje potreba 

lokalnog stanovništva moţe osnovati preduzeće, ustanove i druge organizacije koje vrše javnu sluţbu, 
u skladu sa zakonom i statutom, a ĉlanom 41 Statuta Opštine Sjenica regulisana je nadleţnost 

Skupštine odnosno moguţnost osnivanja ovog pravnog subjekta. 
Nadleţnost Skupštine opštine za donošenje predloţene Odluke sadrţana je u ĉlanu 15. stav1. taĉka 
29 I ĉlanu 41. stav 1. taĉka 7 i 9 . Statuta Opštine Sjenice  (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 

3/2009 i 10/2010). 

 

Opština Sjenica, Priboj, Prijepolje i Sjenica Projektnim ugovorom sa Unops-Progresom ili Sporazumom 
o saradnji opština saglasili su se će u cilju zaštite zdravlja stanovništva, oĉuvanja ţivotne sredine i 

zaštita voda i zemljišta, kao i kvaliteta vazduha, teţiti ostvarenju sledećih ciljeva u upravljanju ĉvrstim 
komunalnim otpadom: 
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1. prevencija nastajanja otpada,  
2. minimizacija nastajanja otpada na izvoru nastajanja, 

3. ponovno korišćenje otpada, 
4. recikliranje otpada, 

5. iskorištenje otpada za dobijanje energije, 

6. trajno deponovanje otpada i 
7. drugi ciljevi predviĊeni Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom. 

Radi realizacije navedenih ciljeva pristupiće se osnivanju  
Društva s ograniĉenom odgovornošću za upravljanje ĉvrstim komunalnim otpadom na teritorijama 

opština Sjenica, Priboj, Prijepolje i Sjenica «REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA BANjICA DOO», 
Sjenica, koje će obavljati sledeće aktivnosti i delatnosti: 

1. Izgradnja i rad nove regionalne sanitarne deponije, 

2. Transport otpada od tansfer (pretovarnih) stanica do regionalne deponije, 
3. Izdvajanje, sakupljanje, i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na 

mestu odlaganja, 
4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na trţište sekundarnih sirovina, 

5. Razvoj i unapreĊenje sistema za reciklaţu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture, 

6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnju energije iz otpadnog materijala i 
mehaniĉko-biološko tretiranje pre odlaganja na deponiju, i dr. 

Za realizaciju ove Odluke sredstva su obezbeĊena u budţetu Opštine Sjenica. 
 

 
BROJ:06-13/2013-5  

SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 
 
                                                                                               PREDSJEDNIK So-e SJENICA 

                                                                                                Baltić Mustafa dipl. arheolog 
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Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07) 

i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 
10/2010), Skupština opštine Sjenica na  sednici održanoj 13.08.2013. godine, razmatrajući 
dostavljeni predlog statuta Biblioteke “Muhamed Abdagić”, donela je  
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 
 
 

Daje se saglasnost na statut Biblioteke “Muhamed Abdagić” u Sjenica, u svemu kao u 
predloženom  tekstu, bez izmena i dopuna.  

  
Zaključak objaviti u opštinski službeni glasnik. 
 
Zaključak dostaviti: 

- Primerak uz materijal sa sednice 
           -    Bilioteci “Muhamed Abdagić” 
 

 

 
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 

 
 
 
 
Broj 06-13/2013-7                                          Predsjednik Skupštine opštine Sjenica, 
                                                                              Mustafa Baltić, dipl. arheolog 
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Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 

129/07), člana 53 i 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni 
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011) i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni 
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na  sednici održanoj 
13.08.2013. godine,  donela je  
 
 

R E Š E NJ E 
O razrešenju člana školskog odbora u Osnovnoj školi “Rifat Brdžević Tršo” Karajukića Bunari 

 
Turković Safet iz Dolića razrešava se  članstva u školskom odboru Osnovne škole “Rifat 

Burdžević Tršo” K.Bunari,Sjenica. 
 

 

          Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u “Opštinskom 
službenom glasniku”. 
 

Rešenje dostaviti: 
- Razrešenom članu školskog odbora, 
- Osnovnoj školi ““Rifat Burdžević Tršo” K.Bunari 
- Informativnoj službi 
- Primerak uz materijal sa sednice 

 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 
 
Broj 06-13/2013-8 

 
                                                                  Predsjednik Skupštine opštine Sjenica,  

                                                                           Mustafa Baltić, dipl. arheolog  
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Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 

129/07), člana 53 i 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni 
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011) i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni 
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na  sednici održanoj 
13.08.2013. godine,  donela je  
 
 

R E Š E NJ E 
O imenovanju člana školskog odbora u Osnovnoj školi “Rifat Brdžević Tršo” Karajukića 

Bunari 
 
 
 
 

I  Pljakić Hajran imenuje iz reda Saveta roditelja za člana školskog odbora Osnovne škole 
“Rifat Burdžević Tršo” K.Bunari  
 
 

II    Mandat imenovanom članu traje do isteka mandata školskog odbora. 
 
 

          III. Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom 
službenom glasniku”. 
 

Rešenje dostaviti: 
- Imenovanom članu školskog odbora, 
- Osnovnoj školi “Rifat Burdžević Tršo”, K.Bunari 
- Informativnoj službi 
- Primerak uz materijal sa sednice 

 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 
 
Broj 06-13/2013-8-1 

                                                                  Predsjednik Skupštine opštine Sjenica,  
                                                                           Mustafa Baltić, dipl. arheolog  
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Na osnovu člana 32 i 98. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS “broj 129/2007), člana 

41. Statuta Opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština 

opštine Sjenica, na sednici odrţanoj 13.08.2013. godine donosi 

 

 

 

 

 ODLUKU 

            О ОSNIVANJU SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE 

  ODNOSE U OPŠTINI SJENICA 
 

 

 

         Opšte odredbe 

 

 

 

  Član 1. 

 

 

 

Ovom Odlukom, u opštini Sjenica као nacionalno mešovitoj opštini, osniva se Savet za 

meĎunacionalne odnose (u daljem tekstu: Savet) kao samostalno radno telo i ureĎuje se njegov sastav, izbor i 

mandat članova, delokrug i način rada i druga pitanja od značaja za rad Saveta. 

 

 

 

                                                 Sastav Saveta 

 

 

 

Član 2. 

 

 

 

Članove u Savetu imaju predstavnici srpske i svih nacionalnih i etničkih zajednica sa više od 1% učešća u 

ukupnom stanovništvu opštine, prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji. 

U opštini uslove iz stava 1. ispunjavaju sledeće zajednice: 

o   Srpska zajednica 

o   Bošnjačka nacionalna zajednica     

 

 

Ako je učešće neke nacionalne i etničke zajednice u ukupnom broju stanovnika pribliţno neophodnom 

minimumu od 1%, i te zajednice mogu mogu imati svoje predstavnike u Savetu. 

 

Član 3. 

 

Savet čini ukupno 4_ članova, po dva iz svake zajednice navedene u članu 2. ove Odluke. 

 

Član Saveta ne moţe biti odbornik Skupštine opštine. 
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Izbor i mandat članova Saveta 

 

 

Član 4. 

 

Članove Saveta bira Skupština opštine na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uz obavezno 

konsultovanje manjinskih udruţenja i organizacija u lokalnoj zajednici. 

 

 Članove Saveta koji su pripadnici srpskog naroda ili nacionalnih zajednica koje nemaju nacionalne savete, 

predlaţe Komisija za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine opštine, uz obavezno konsultovanje 

udruţenja i organizacija u lokalnoj zajednici. 

 

Kada su pripadnici srpskog naroda u manjini na teritoriji opštine Sjenice,kandidate predlaţu odbornici skupštine 

opštine srpske nacionalnosti. 

 

 

Skupština opštine bira članove Saveta većinom glasova prisutnih odbornika. 

 

 

 

Član 5. 

 

 

 

Mandat članova Saveta traje 3 godine i teče od trenutka izbora u Skupštini opštine Sjenice 

 

 

Delokrug rada Saveta 

 

 

Član 6. 

 

Savet je ovlašćen da obavlja sledeće poslove: 

 

1) razmatra pitanja ostvarivanja nacionalne ravnopravnosti, zaštite i unapreĎenje prava nacionalnih zajednica 

posebno u oblastima obrazovanja, informisanja, sluţbene upotrebe jezika i pisama I kulture u opštini Sjenica 

2) analizira pravne akte opštine Sjenice i razmatra da li postoje povrede manjinskih prava. 

3) učestvuje u utvrĎivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje nacionalne 

ravnopravnosti. 

4) prati i razmatra mogućnosti za sticanje obrazovanja na manjinskim jezicima, naročito u predškolskim 

ustanovama, osnovnim I srednjim školama na teritoriji opštine Sjenica. 

5) analizira da li postoji bilo koji vid nacionalne neravnopravnosti u obrazovnom procesu. 

6) prati da li se, kako i pod kojim uslovima ostvaruje pravo na informisanje na maternjem jeziku na lokalnom 

nivou. 

7) prati rad medija i analizira njihov sadrţaj s aspekta mogućeg ugroţavanja kulture tolerancije u lokalnoj 

sredini. 

8) analizira da li se u statutu opštine Sjenica nalaze odredbe kojima su jezici i pisma nacionalnih manjina 

uvedeni u sluţbenu upotrebu u opštini Sjenica i da li je skupština u vezi sa tim donela odgovarajuće odluke. 

Savet posebnu paţnju posvećuje pitanju načina i kvaliteta ostvarivanja prava na sluţbenu upotrebu jezika i 

pisama na teritoriji opštine Sjenica 

9) razmatra da li postoje neophodni uslovi za neometan razvoj kultura svih nacionalnih zajednica zastupljenih na 

teritoriji opštine Sjenica,. 

10) prati i razmatra da li su sve nacionalne zajednice na teritoriji 

Opštine Sjenica ravnopravno zastupljene u organima lokalne samouprave, administraciji, javnim preduzećima,i 

ustanovama kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja odstrane opštine Sjenica 

11) razmatra da li postoji neki vid ekonomske neravnopravnosti na etničkoj osnovi, a posebno razmatra poloţaj i 

probleme višestruko diskriminisanih grupa. 

12) razmatra da li se u opštini poštuju zakonske odredbe o isticanje simbola manjinskih zajednica u opštini 

Sjenica 
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13) prati da li postoje incidenti na nacionalnoj osnovi koji narušavaju stabilnost meĎunacionalnih odnosa na 

teritoriji opštine Sjenica 

15) preduzima odgovarajuće aktivnosti s ciljem podsticanja meĎuetničke i meĎuverske tolerancije i promoviše 

meĎusobno razumevanje i dobre odnose meĎu svim zajednicama koje ţive u gradu 

16) Obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom nacionalnih i etničkih zajednica na teritoriji opšine. Savet je 

ovlašćen da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu 

ustavnosti i zakonitosti odluke, ili drugog opšteg akta skupštine opštine Sjenica ako smatra da su njime 

neposredno povreĎena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina predstavljenih u Savetu i pravo 

da pod istim uslovima pred Vrhovnim sudom Srbije pokrene postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog 

opšteg akta skupštine opštine Sjenica sa statutom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    MeĎusobni odnosi sa drugim organima 

 

 

Član 7. 

 

 

 

Skupština i izvršni organi Opštine Sjenica duţni su da predloge svih odluka koji se tiču nacionalne 

ravnopravnosti prethodno dostave na mišljenje Savetu koji je duţan da se o njima izjasni najkasnije u roku od 

mesec dana. 

 

Savet o svojim stavovima i predlozima obaveštava skupštinu opštine Sjenica koja je duţna da se o njima izjasni 

na prvoj narednoj sednici, a najkasnije u roku od 30 dana. 

 

Radi unapreĎenja ostvarivanja manjinskih prava Savet predlaţe skupštini opštine Sjenica i drugim nadleţnim 

organima donošenje odgovarajućih odluka i preduzimanje odgovarajućih mera u oblastima iz delokruga rada 

Saveta. 

 

Kada uoči nedostatke, propuste ili druge probleme u oblasti njegovog delokruga rada, Savet se obraća 

nadleţnim opštinskim, pokrajinskim i drţavnim organima, i zahteva da oni reaguju u skladu sa svojim 

nadleţnostima. 

 

 

 

Član 8. 

 

 

 

U svom radu Savet saraĎuje sa svim organizacijama i institucijama zainteresovanim 

za zaštitu i unapreĎenje nacionalne ravnopravnosti na području opštine Sjenica, uključujući lokalnog 

ombudsmana, nacionalne savete nacionalnih manjina, nevladine organizacije, medije. 

 

Savet ima aktivnu ulogu u prekograničnoj komunikaciji i saradnji opština sa jedinicama lokalne samouprave u 

drugim drţavama 
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Unutrašnje ureĎenje i rad Saveta 

 

 

Član 9. 

 

Savet ima predsednika i zamenika predsednika, koji se biraju na period od godinu dana po principu rotacije na 

predlog članova Saveta. 

 

Predsednik i zamenik predsednika Saveta ne mogu biti pripadnici iste zajednice. 

 

Predsednik Saveta predstavlja Savet, saziva i rukovodi sednicama Saveta, 

potpisuje akta Saveta i vrši druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom 

opštine Sjenica i ovom odlukom. 

 

 

Član 10. 

 

 

Savet donosi Pravilnik o svom radu, kojim se detaljnije ureĎuju pravila I procedure u načinu rada. 

 

 

       Odlučivanje 

 

 

Član 13. 

 

 

Odluke Saveta donose se konsenzusom članova Saveta. 

 

Ukoliko se oko nekog pitanja ne moţe postići konsenzus, Savet je u obavezi da po ovom pitanju konsultuje sve 

relevantne organizacije i institucije, dok se ne donese odluka. 

 

 

     Javnost rada 

 

 

Član 14. 

 

 

Sednice Saveta su otvorene za javnost, sem u izuzetnim slučajevima kada članovi Saveta odluče drugačije. 

 

Javnost rada se obezbeĎuje prisustvom predstavnika medija sednicama Saveta, zainteresovanih graĎana, 

davanjem saopštenja, odrţavanjem konferencija za štampu i na druge odgovarajuće načine. 

 

O odrţavanju sednice Savet je duţan da putem medija upozna javnost o datumu i vremenu odrţavanja sednice 

Saveta. 
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Izveštaj o radu 

 

 

      Član 15. 

 

 

Savet podnosi Skupštini opštine Sjenica godišnji izveštaj o stanju u oblasti nacionalne ravnopravnosti, 

meĎunacionalnih odnosa i ostvarivanju manjinskih prava na teritoriji Opštine Sjenica . Sastavni deo izveštaja su 

i predlozi mera i odluka za ostvarivanje i unapreĎenje nacionalne ravnopravnosti. Savet moţe da podnese i 

posebni izveštaj Skupštini opštine Sjenica ako oceni da to zahtevaju naročito vaţni razlozi ili ako Skupština 

opštine Sjenica traţi takav izveštaj od njega. 

 

Izveštaj Saveta se objavljuje. 

 

 

      Sredstva za rad Saveta 

 

 

      Član 16. 

 

 

Sredstva za rad Saveta obezbeĎuju se u budţetu opštine Sjenice kao posebna stavka, а mogu se obezbeĎivati i iz 

drugih izvora, u skladu sa zakonom. 

 

 

           Završne odredbe 

       

                                                    

                                                             Član 17. 

 

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja nadleţna organizaciona jedninica 

Opštinske uprave Opštine Sjenica 

 

. 

       Član 18. 

 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sluţbenom 

listu opštine Sjenica . 

 

 

Broj:06-13/2013-9 

 Predsjednik Skupštine opštine 

 Mustafa Baltić dipl.arheolog 
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Na osnovu člana 32 I 98. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 

129/07), i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 
i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na  sednici održanoj 13.08.2013. godine,  donela je  
 
 

R E Š E NJ E 
O izboru članova Saveta za medjunacionalne odnose u opštini Sjenica 

 
 
 
 

I   Za članove Saveta za medjunacionalne odnose u opštini Sjenca biraju se: 
  
Iz reda predstavnika  Bošnjačke naconalne zajednice: 
 

1)  Alen Tahirović 
2)  Sanjin Mehmedbašić  

 
Iz reda predstavnika srpske zajednice : 
 

1) Vojo Trmčić 
2) Radiša Knežević 

 
 
II     Savet za medjunacionalne odnose je ovlašćen da obavlja poslove predvidjene  
       Odlukom o osnivanju Saveta za medjunacionalne odnose u opštini Sjenica.  

 
III    Mandat imenovanim članovima traje tri godine od dana izbora. 

 
IV. Ovo rešenje stupa osmog dana od dana objavljivanja u “Opštinskom službenom 
glasniku”. 
 

Rešenje dostaviti: 
- Imenovanim članovima, 
- Informativnoj službi 
- Primerak uz materijal sa sednice 

 
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 

 
Broj 06-13/2013-9-1 

                                                                  Predsjednik Skupštine opštine Sjenica,  
                                                                           Mustafa Baltić, dipl. arheolog  
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Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 30 I 
31. člana 2a Zakona o poreskom postupku I poreskoj administraciji (,,Sl. gl. RS’’ br. 80/02… 101/11 i 
2/2012) člana 5. stav 2  Zakona o porezu na imovinu (,,Sl. gl. RS’’ br.26/01… 24/11) (“Službeni 
glasnik RS”, broj 18/2010) i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, 
broj 3/2009 i 10/2010), SO-e Sjenice je dana 14.06.2013 godine donela: 

 
     ODLUKU 

                                ZA  UTVRĐIVANJE  TRŢIŠNE  VREDNOSTI           

                           NEPOKRETNOSTI  NA PODRUČJU OPŠTINE SJENICA 

 

1) UtvrĎuje se prosečna trţišna vrednost nepokretnosti na području opštine Sjenica za 2013. godinu u 

sledećim iznosima po m2: 

   

     - stanovi i stambene zgrade         39.469,82 dinara 

     - poslovni prostor                         68.751,58 dinara 

     - zgrade za odmor i rekreaciju      23.593,17 dinara 

     - garaţe i drugi objekti                  19.306,74 dinara 

 

 

(2) UtvrĎena prosečna vrednost nepokretnosti iz tačke 1 ove odluke sluţiće za odreĎivanje polazne 

osnovice za obračun poreza na imovinu fizičkih lica za 2013 godinu. 

 

(3) Obračun i utvrĎivanje poreza na imovinu na području opštine Sjenica za 2013 godinu vršiće se po 

zonama: prva zona (koeficijenat 0,80), druga zona (koeficijenat 0,70), treća zona (koeficijenat 0,60)  i zona 

- naselja seoskog karaktera (koeficijenat 0,40). 

 

 (4) O primeni ove odluke staraće se opštinska uprava – Odeljenje za budţet, privredu i finansije i naplatu 

opštinskih javnih prihoda – Odsek za naplatu opštuinskih javnih prihoda. 

 

(5) Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica. 

 

               

Rešenje dostaviti: 

- Primerak uz materijal sa sednice 
           -    Odeljenje za budžet, privredu i finansije 
                  i naplatu opštinskih javnih prihoda,Odsek za naplatu opštinskih javnih prihoda 
           -   Informativnoj službi. 
 

                                                SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA 

 

Broj 06-8/2013-8-1 

 

                                                                  Predsjednik Skupštine opštine Sjenica,  

                                                                           Mustafa Baltić, dipl. Arheolog 
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У складу са донешеним Смерницама за израду и спровођенјње плана интегритета (далјље у тексту: 

Смерницама) Агенције за борбу против корупције (далјље у тексту: Агенција) које прате и надзире 

израду и спровођенјње плана интегритета у институцијама непосредном контролом у институцији и 

доставлјљанјњем извештаја Агенцији (»Службени гласник РС«, 97/08 и 53/10);,чл.46 Закона о локалној 

самоуправи (Сл. Гл.Бр. 129/2007) и чл. 67 Статута Општине Сјеница (Општински сл. гл. Сјеница бр. 

3/2009 и 10/2010)   општинско веће општине Сјеница на седници одржаној 22.07.2013 године усваја 

Интерно упутство за спровођенјње мера поболјљшанјња плана 

интегритета 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Интерно упутство дефинише цилјљеве, улоге и одговорности, начин и рокове за спровођенјње мера 

поболјљшанјња плана интегритета (у далјљнем тексту: мере поболјљшанјња).   

Члан 2. 

У смислу овог интерног упутства, поједини изрази имају следећа значенјња: 

1. «интегритет« значи индивидуалну честитост, институционалну целовитост и усклађеност, као и 

начин поступанјња у складу са моралним вредностима у цилјљу спречаванјња и уманјњенјња 

ризика да се јавна овлашћенјња обавлјљају супротно сврси због којих су установлјљена, 

2. »мере поболјљшанјња« су мере на основу којих се поболјљша примена прописа из надлежности 

институције, управлјљанјње лјљудским ресурсима, финансијама као и самом институцијом и на 

основу којих се подиже свест  запосленим за професионалним и етичким понашанјњем.  

3. »показателјљи ефикасности« се дефинирају са цилјљем вреднованјња, да би се тиме омогућила 

снажнија повезаност процене степена интегритета са стварно постигнутим резултатима и 

учинцима предлаганих мера за поболјљшанјње интегритета,  

4. »одговорно лице за спровођенјње плана интегритета“ је лице именовано решенјњем донетим од 

стране градоначелника или председника општине, које врши надзор над спровођенјњем мера за 

поболјљшанјње  и које извештава председника општине о резултатима спровођенјња мера за 

поболјљшанјње интегритета у општини. 

5. "степен спроведених мера“ показује број спроведених мера поболјљшанјња Плана интегритета у 

општини. 

 

Члан 3. 

Цилјљеви праћенјња мера поболјљшанјња су:  

- спровођенјње мера поболјљшанјња у поставлјљеном року од стране носиоца мера поболјљшанјња и 

одговорних лица, 

- припрема показателјља ефикасности спроведених мера, 

- процена резултата предложених мера поболјљшанјња и активности,  

- меренјње степена спроведених мера поболјљшанјња,  

- откланјњанјње препознатих ризика у  плану интегритета, 

- подизанјње интегритета запослених у институцији, 

- могућност објективног извештаванјња о поболјљшанјњу интегритета.   

 

 СПРОВОЂЕНЈЊЕ МЕРА ПОБОЛЈЉШАНЈЊА  ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 

Члан 4. 

Процес праћенјња мера поболјљшанјња се врши меренјњем резултата и учинака у којем се оценјњују 

постигнути напредак у оствариванјњу цилјљева односно показателјљ ефикасност предложених мера и 

активности за поболјљшанјње интегритета у општини. 

Показателјљима ефикасности мери се учинак предложених мера и активности на поболјљшанјње 

интегритета у општини и степен применлјљивих мера и активности.  

Члан 5. 

Клјључни сегменти меренјња ефикасности предлаганих мера за поболјљшанјње интегритета су УНОС 

(предлагана мера, средства за постизанјње мере), ПРОЦЕС (предлагане активности, степен препрека за 

спровођенјње активности, ниво спроведене активности) и ИЗЛАЗ и УЧИНАК (степен постигнуте мере и 

резултат учинка предлагане мере на процес). 

Члан 6. 
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Показателјљ ефикасности и процена резултата предложених мера и активности, мере се на основу 

одговарајуће методологије и он-лине апликације. 

Члан 7. 

Показателјљ ефикасности мери се у процентима. Ако је показателјљ ефикасности предложених мера 

манјњи од 33,3%, сматра се да процес НИЈЕ ПОБОЛЈЉШАН, ако је између 33,3% и 66,6%, сматра се 

да је процес ДЕЛИМИЧНО ПОБОЛЈЉШАН и ако је показателјљ ефикасности предложених мера 

већи од 66,6%, сматра се да је процес ПОБОЛЈЉШАН.  

Члан 8. 

Процена резултата предложених мера и активности мери се у јединицама од 1 до 20. 

Ако се измери резултат који је једнак или нижи од 5 јединица, значи да је резултат мере НИЗАК, ако се 

измери резултат између 6 и 12 јединица, значи да је резултат мере ДЕЛИМИЧАН и ако се измери да је 

резултат процене предложених мера и активности између 13 и 20 јединица, значи да је резултат мере 

ПОСТИГНУТ. 

Члан 9. 

Извештаванјње градоначелника/председника општине и Агенције, о спроведених мерах поболјљшанјња, 

врши се помоћу формулара за обавештаванјње надређеног. 

Члан 10. 

Провераванјње ефикасности спровођенјња мера поболјљшанјња врши се помоћу упитника за 

самоевалуацију функционисанјња општине од стране запослених и упитника за евалуацију 

функционисанјња општине од стране грађана. Упитници су саставни део овог упутства и налазе се у 

прилогу.  

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 11. 

Праћенјње и спровођенјње мера поболјљшанјња врши лице одговорно за спровођенјње плана 

интегритета у сараднјњи са лицима који су носиоци мера поболјљшанјња. 

Градоначелник/председник општине редовно прати спровођенјње плана интегритета и заједно са 

одговорним лицем за спровођенјње плана интегритета припрема показателјље ефикасности и 

проценјњује резултате предложених мера за поболјљшанјње интегритета.  

Члан 12. 

Одговорности лица задуженог за спровођенјње плана интегритета су : 

- редовно праћенјње и надгледанјње спровођенјња мера поболјљшанјња, 

- припреманјње и праћенјње показателјља ефикасности, 

- проценјњиванјње учинака  предложених мера за поболјљшанјње, 

- предлаганјње измена мера поболјљшанјња односно процена ризика плана интегритета у колико је то 

потребно, 

- вођенјње рачуна о роковима за извршенјње мера поболјљшанјња, 

- извештаванјње о мерама поболјљшанјња градоначелнику/председнику општине. 

 

РОКОВИ 

Члан 13. 

Мере поболјљшанјња  се спроводе у дефинисаним роковима у мерама поболјљшанјња плана интегритета 

општине.  

Члан 14. 

Општине  су дужне да на захтев Агенције, у року од петнаест (15) дана од дана пријема захтева доставе 

извештај о спровођенјњу плана интегритета на формулару којег је предписала Агенција. 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 15. 

Ово упутство  ступа на снагу осмог дана од дана објавлјљиванјња у Службеном гласнику/листу 

општине.  

Број интерног акта:06-11/2013-9 

 

ОПШТИНА Сјеница 

        Председник општине: 

                                                                                                                Hazbo Mujović dipl.ing. maš. 
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 

62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 

давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Сјеница» број 

/2009), председник општине Сјеница је дана 27.05.2013. године, донео 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ СЈЕНИЦА 

и расписује  

 

О Г Л А С  
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

 

I  

- Предмет јавног надметања - 

 

1.  РАСПИСУЈЕ СЕ ОГЛАС ЗА ЈАВНУ  ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЈЕНИЦА У 

СЛЕДЕЋИМ КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА: 

 

КО Број јавног 

надметања 

Површина (ха, 

ари, м
2
) 

Почетна 

цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин) 30% 

Период 

закупа 

(год) 

Сјеница 1 20,7155 34200 212541,03 1 

Сјеница 2 2,1846 34200 22413.99 1 

Сјеница 3 2,4336 34200 24968.73 1 

Сјеница 4 0,7593 34200 7790.41 1 

Сјеница 5 0,5726 34200 5874.87 1 

Сјеница 6 2,0795 34200 21335.67 1 

Сјеница 7 72,7633 34200 746551,45 1 

Сјеница 8 36,2697 34200 372127,12 1 

Сјеница 9 1,7949 34200 18415,67 1 

Сјеница 10 73,2450 34200 751497,7 1 

Крстац 11 8,2133 34200 84268.45 1 

Тузиње 12 9,3175 34200 95597.55 1 

Тузиње 13 5,2568 34200 53934.76 1 

Тузиње 14 50,3236 34200 516320.13 1 

Тузиње 15 12,8499 34200 131839.97 1 

Гошево 16 11,4006 34200 116970.15 1 

Гошево 17 34,8764 34200 357831.86 1 

Гошево 18 160,8242 34200 1650056.29 1 

Дражевиће 19 10,3311 34200 105997.08 1 

Буђево 20 133,9655 34200 1374486.03 1 

Буђево 21 50,8437 34200 521656.36 1 

Буђево 22 40,1051 34200 411478.32 1 

Буђево 23 7,4605 34200 76544.73 1 

Буђево 24  34,2032 34200 350924.83 1 

Буђево 25 40,5023 34200 415553.59 1 

Буђево 26 23,4123 34200 240210.19 1 
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Буђево 27 7,7260 34200 79268,76 1 

Буђево 28 91,9276 34200 943177,17 1 

Угао 29 32,9253 34200 337813,57 1 

Угао 30 25,0772 34200 257292,07 1 

Угао 31 2,5262 34200 25918,81 1 

Угао 32 1,9805 34200 20319,93 1 

Угао 33 10,5485 34200 10822761 1 

Угао 34 33,6272 34200 345015,07 1 

Угао 35 52,1036 34200 534582,93 1 

Угао 36 34,1481 34200 350359,50 1 

Угао 37 26,4682 34200 271563,73 1 

Угао 38 22,5735 34200 231604,41 1 

Угао 39 12,7723 34200 131043,79 1 

Угао 40 12,9810 34200 133185,06 1 

Угао 41 27,9440 34200 286705,44 1 

Угао 42 42,1050 34200 431997,3 1 

Угао 43 11,9748 34200 122861,44 1 

Угао 44 8,3926 34200 86108,07 1 

Угао 45 7,4165 34200 76093,29 1 

Угао 46 16,3991 34200 168254,76 1 

Угао 47 32,6738 34200 335233,18 1 

Угао 48 21,8497 34200 224177,92 1 

Угао 49 47,1327 34200 483581,50 1 

Угао 50 4,3062 34200 147272,04 1 

Драгојловиће 51 159,6554 34200 1638064,40 1 

Дуга Пољана 52 10,2800 34200 105472,8 1 

Дуга Пољана 53 41,9050 34200 429945,3 1 

Дуга Пољана 54 39,4441 34200 404696,46 1 

Штаваљ 55 55,9269 34200 573809,99 1 

Фијуље 56 11,2650 34200 115578,9 1 

Фијуље 57 4,2999 34200 44116,97 1 

Фијуље 58 1,5837 34200 16248,76 1 

Фијуље 59 4,5493 34200 46675,81 1 

Фијуље 60 2,7313 34200 28023,13 1 

Фијуље 61 2,9307 34200 30068,98 1 

Фијуље 62 11,0592 34200 113467,39 1 

Фијуље 63 3,8723 34200 39729,79 1 

Фијуље 64 5,2054 34200 53407,40 1 

Фијуље 65 3,8013 34200 39001,33 1 

 УКУПНО 1792,7931    

 

 

Лицитациони корак износи 1000 динара. 

 

2. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ: ГРАФИЧКИ ПРЕГЛЕД КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА И СПИСАК ПАРЦЕЛА ПО ФОРМИРАНИМ ЈАВНИМ 

НАДМЕТАЊИМА (КОМПЛЕКСИМА), КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП, МОЖЕ СЕ 

ИЗВРШИТИ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР 26 СВАКОГ РАДНОГ 

ДАНА ОД 07 ДО 14 ЧАСОВА.  

КОНТАКТ ОСОБА ФАИК КУРТОВИЋ, ТЕЛ. 020/741-386. 

 

3. ЗЕМЉИШТЕ ИЗ ОВОГ ОГЛАСА ДАЈЕ СЕ У ВИЂЕНОМ СТАЊУ И ЗАКУПАЦ СЕ НЕ МОЖЕ 

ПОЗИВАТИ НА ЊЕГОВЕ ФИЗИЧКЕ НЕДОСТАТКЕ. 
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4. ОБИЛАЗАК ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, КОЈЕ СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП МОЖЕ СЕ 

ИЗВРШИТИ:               ЗА КО СЈЕНИЦА ДАНА 23.09.2013.GOD. ОД 10 ЧАСОВА 

ЗА КО КРСТАЦ  ДАНА 23.09.2013. ОД 12 ЧАСОВА 

ЗА КО ТУЗИЊЕ ДАНА 24.09.2013. ОД 10 ЧАСОВА 

ЗА КО ГОШЕВО ДАНА 24.09.2013. ОД 13 ЧАСОВА 

ЗА КО ДРАЖЕВИЋЕ ДАНА 25.09.2013 ОД 10 ЧАСОВА 

ЗА КО БУЂЕВО ДАНА 26.09.2013 ОД 10 ЧАСОВА 

ЗА КО УГАО ДАНА 26.09.2013 ОД 13 ЧАСОВА 

ЗА КО ДУГА ПОЉАНА ДАНА 27.09.2013 ОД 10 ЧАСОВА 

ЗА КО ШТАВАЉ ДАНА 27.09.2013 ОД 12 ЧАСОВА 

ЗА КО ФИЈУЉЕ ДАНА 27.09.2013 ОД 14 ЧАСОВА 

 

5. УКОЛИКО НАКОН РАСПИСИВАЊА ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДОЂЕ ДО ПРОМЕНА 

ПОВРШИНЕ ИЗ ОГЛАСА ПО БИЛО КОМ ЗАКОНСКОМ ОСНОВУ, ДАЉИ ПОСТУПАК 

ДАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП ЋЕ СЕ СПРОВЕСТИ САМО ЗА ТАКО 

УТВРЂЕНУ ПОВРШИНУ ЗЕМЉИШТА. 

6. СВЕ ТРОШКОВЕ КОЈИ НАСТАНУ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ СНОСИЋЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ДОБИЈЕ ТО ЗЕМЉИШТЕ У 

ЗАКУП. 

7. ЗЕМЉИШТЕ ИЗ ОВОГ ОГЛАСА ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП ИСКЉУЧИВО ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, НЕ МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ У ДРУГЕ СВРХЕ. 

8. ЗЕМЉИШТЕ ИЗ ОВОГ ОГЛАСА НЕ МОЖЕ СЕ ДАВАТИ У ПОДЗАКУП.                                            

 

II  

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

држaвној својини има: 

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава. 

   

 2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује 

оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:  

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест 

месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава 

 

3.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати 

депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, 

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Сјеница број: 840843-742152-59 

ПНБ:19-091 број модела 97. 

           

  4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног 

надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају 

да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.  

5. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да 

најповољнији понуђач, у току надметања, допуни депозит до 50% излицитиране цене.  

 6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна 

пријава. 

 

7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све 

обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини 

као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала 

несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног 

земљишта у државној својини у закуп. 

 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 
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 ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ (ПОПУЊЕН У ЦЕЛОСТИ И 

ПОТПИСАН)  

 ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА 

 лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не 

старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 

 важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
 

ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ И АДРЕСИРАНЕ КОВЕРТЕ, ОДНОСНО ШТАМПАНЕ 

НАЛЕПНИЦЕ СА АДРЕСОМ ОПШТИНЕ, СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА НА 

ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА. ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ПОНУЂАЧ БЛАГОВРЕМЕНО 

УПОЗНА СА САРЖАЈЕМ ФОРМУЛАРА ПРИЈАВЕ. 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

 

  Адреса: Општина Сјеница, улица и број: Краља Петра бр 1., Комисији за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

 Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

На задњој страни: 

  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 

 – Рок за подношење пријаве - 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ ДО 14 САТИ, 

ДАНА 23.10.2013.ГОДИНЕ. БЛАГОВРЕМЕНИМ ЋЕ СЕ СМАТРАТИ СВЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ 

СТИГНУ У ПИСАРНИЦУ OПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА ДО НАВЕДЕНОГ 

РОКА.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

V  

– Јавно надметање - 

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА ИЗ ТАЧКЕ I. ОВОГ 

ОГЛАСА ОДРЖАЋЕ СЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА, УЛИЦА И БРОЈ: КРАЉА ПЕТРА БР 

1., И ТО: 

 

1. К.О. Сјеница дана 24.10.2013 године са почетком у 09:00 часова 

2. К.О. Крстац дана 24.10.2013 године са почетком у 09:30 часова 

3. К.О. Тузиње дана 24.10.2013 године са почетком у 10:00 часова 

4. К.О. Гошево дана 24.10.2013 године са почетком у 10:30 часова 

5. К.О. Дражевиће дана 24.10.2013 године са почетком у 11:00 часова 

6. К.О. Буђево дана 24.10.2013 године са почетком у 11:30 часова 

7. К.О. Угао дана 24.10.2013 године са почетком у 12:00 часова 

8. К.О. Дуга Пољана дана 24.10.2013 године са почетком у 12:30 часова 

9. К.О. Штаваљ дана 24.10.2013 године са почетком у 13:00 часова 

10. К.О. Фијуље дана 24.10.2013 године са почетком у 13:30 часова 

 

VI 

- Плаћање закупнине - 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

јавне лицитације.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије на дан уплате. 
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VII 

– Средства обезбеђења плаћања -  
 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 30 (најкраће 10, најдуже 90 дана) дана од 

правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном 

одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ 

уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде преко Општинске управе Општине Сјеница. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније 

до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и : 

 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или 

 решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке 

вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или 

 уговор о јемству јемца ( правно лице )  

 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а 

закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  

 

Ову одлуку објавити у дневном листу/службеном гласилу јединице локалне 

самоуправе/локалном листу « Општински службени гласник Сјеница »,  на огласној табли 

Општинске управе Сјеница и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за 

подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу/службеном гласилу јединице 

локалне самоуправе/локалном листу « Општински службени гласник Сјеница ». 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА  СЈЕНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 

Број: _____________________       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Дана: _____________.године                  _____________________ 
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