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Na osnovu člana 25. stav 1., člana 35. stav 7., i člana 46. Stav 1. Zakona o planiranju 
i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09,81/09- ispravka,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 
42/13- odluka US, 50/13- odluka US, 54/13-rešenje US, 98/13- odluka US, 132/2014 i 
145/14), člana 23. 31. i 35. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata 
prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015)  i člana 41. stav 1. 
tačka 6. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009, 10/2010 i 
7/2015), a po pribavljenom mišljenju Komisije za planove, Skupština opštine Sjenica na 
sednici održanoj dana 19. maja 2017. godine, donela je  
 

ODLUKU 
O IZRADI PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE  

 NASELJENOG MESTA SJENICA-PRVA FAZA 
 

Član 1. 
 

Ovom Odlukom pristupa se izradi prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije 
naseljenog mesta Sjenica ( u daljem tekstu: Izmene i dopune Plana). 

 
Član 2. 

 
 Izmenama i dopunama Plana se razrađuje izmena pojedinih delova Plana i to: 
-Da se zadrži postojeći kružni tok i ulica prema Glibanskom potoku prema faktičkom stanju; 
-Da se zadrži ulica kod stadiona prema faktičkom stanju; 
-Da se zadrži ulica Hranislava Vukovića prema faktičkom stanju; 
-Da se ulica koja povezuje Peštersku i ulicu Hranislava Vukovića prekine i da se pored 
zgrade napravi saobraćajna okretnica; 
-Da se spoji ulica Pešterska i ulica Hranislava Vukovića pored parcele Tokovića i Kaličanina; 
-Da se saobraćajnice iza kasarni prihvate po već urađenoj parcelaciji, koja je urađena prema 
ranijem planskom dokumentu; 
-Da se izvrši korekcija ulice kod pijace, tj. sporedni ulaz za zelenu pijacu, translatorno za 
širinu trotoara; 
-Izmeniti plan saobraćajnica ulice Balkanske i iza objekata zgrada za kolektivno stanovanje. 

Do momenta izrade izmana i dopuna planskog dokumenta razmotriti i u izmene i 
dopune Plana ugraditi ukoliko su isti opravdani  i ostale predloge za izmenu i dopunu Plana, 
kako Službe za urbanizam, tako i ostalih zainteresovanih lica.  

 
Član 3. 

 
Granica izmene i dopune Plana je definisana kao preliminarna, a konačna granica će 

se utvrditi i definisati prilikom pripreme i verifikacije nacrta plana. 
 
 
 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština općine Sjenica 
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Član 4. 
 

Izmene i dopune Plana sadržavaće sve elemente iz člana 26. Zakona o planiranju i 
izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09,81/09- ispravka,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 
42/13- odluka US, 50/13- odluka US, 54/13-rešenje US, 98/13- odluka US, 132/2014 i 
145/14) i člana 23. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i 
urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015), iskazanih kroz: 

-pravila uređenja, 
-pravila građenja i 
-grafički deo. 
Elaborat izmene i dopune Plana izradiće se u 4 primerka u analognom i 4 primerka u 

digitalnom obliku. 
Član 5. 

 
Vizije i ciljevi za donošenje izmena i dopuna Plana se odnose na: 
-obezbeđenje uslova za prostorno uređenje i izgradnju; 
-stvaranje ambijenta i uslova za podsticaj privrednog razvoja; 
-prihvatanje novih inovacija i tehnologija. 

                                                                              
Član 6. 

 
 U obuhvatu izmena i dopuna Plana moguće je vršiti adaptaciju, sanaciju i investiciono 
i tekuće održavanje do izrade izmena i dopuna Plana, a najduže do 12 meseci od donošenja 
ove Odluke. 
 

 Član 7. 
 

Rok za izradu izmena i dopuna Plana je do 12 meseci od dana stupanja na snagu 
ove Odluke. 

Nosilac izrade izmena i dopuna Plana je Opštinska uprava Opštine Sjenica. 
Stručni poslovi poveravaju se privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu, 

koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje poslova prostornog planiranja i izrade 
planskih dokumenata (Obrađivač). 

Dinamika izrade pojedinih faza se uređuje ugovorom između Investitora i Obrađivača.  
 

Član 6. 
 

Sredstva za izradu izmena i dopuna Plana obezbediće Investitor. 
 

Član 7. 
 

Za potrebe izrade izmena i dopuna Plana  ne pristupa se izradi strateške procene 
uticaja na životnu sredinu. 
 

Član 8. 
 

Nosilac izrade izmena i dopuna Plana, na osnovu sačinjenog Nacrta Plana, ranog 
javnog uvida i izvršene stručne kontrole sprovešće javni uvid i stručnu raspravu u skladu sa 
odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 
72/09,81/09- ispravka,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US, 50/13- odluka US, 
54/13-rešenje US, 98/13- odluka US, 132/2014 i 145/14). 
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Član 9. 
 

 Obavezuje se obrađivač izmena i dopuna Plana da isti izradi u svemu prema 
odredbama važećeg zakona i podzakonskih akata. 
 

 Član 10. 
 

 Izmene i dopune Plana usvaja Skupština opštine Sjenica. 
 

Član 11. 
 

 Odluku o izradi prvih izmena i dopuna Plana objaviti u „Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica“. 

Član 12. 
 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „ Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 
 
 
 

Број: 06-6/2017-12 
Broj: 06-6/2017-12 

 
У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 

 

 
 

 
 

42 

 

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, broj 
129/07 i 83/2016 ) i člana 41. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, 
broj 3/2009 i 10/2010 i 7/2015 ), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 19. maja 
2017.godine, donela je  
 
 

O D L U K U 
O određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup 

poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 
 

Član 1. 
 

Određuje se predsednik opštine Sjenica, kao organ nadležan za donošenje odluke o 
raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, uz 
saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ( u daljem tekstu: 
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Ministarstvo), a u skladu sa godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja 
poljoprivrednog zemljišta opštine Sjenica. 
 

 
Član 2. 

 
Određuje se predsednik opštine, kao nadležan organ, da na osnovu predloga 

Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja koju obrazuje Skupština opštine, 
donese Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini uz saglasnost 
Ministarstva. 

 
Član 3. 

 
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 nameni, kao i na poljoprivredne objekte u 
državnoj svojini. 
 

Član 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja i objaviće se u „Opštinskom 
službenom glasniku Sjenica“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 
 
 
 

Број: 06-6/2017-11 
Broj: 06-6/2017-11 

 
У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 32. i 39., člana 32. stav 1. tačka 6. i 20., a u vezi 
člana 79. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 
83/14), člana 15. stav 1. tačka 34. i 43., člana 41. tačka 7., 32. i 33. i člana 137. Statuta 
opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 3/09, 10/10 i 7/15), i člana 106. 
Poslovnika Skupštine opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 4/09 i 2/15), 
Skupština općine Sjenica, na sjednici održanoj dana 19. maja 2017. godine, donijela je 
 

O D L U K U 
o stanju bezbjednosti na teritoriji općine i pravcima djelovanja u cilju dostizanja pune 

ravnopravnosti svih građana Sjenice  
 

Član 1. 

Kao tradicionalno multietnička sredina općina Sjenica želi da se razvija i živi u duhu 

poštovanja zakona, ravnopravnosti i uvažavanja međusobnih različitosti svih njenih građana. 

Općina Sjenica je čvrsto opredijeljena i posvećena unapređenju ljudske sigurnosti, 

koja posebno naglašava zaštitu i rad na poboljšanju lične, ekonomske, političke, 

zdravstvene, obrazovne, pravne i svake druge sigurnosti pojedinca i cjelokupne zajednice. 

Član 2. 

Skupština općine Sjenica sa žaljenjem konstatuje da sveukupno stanje ljudske 

bezbjednosti na teritoriji općine Sjenica nije na zadovoljavajućem nivou i izražava svoju punu 

spremnost da zajedno sa svim relevantnim republičkim organima radi na otklanjanju uzroka 

takvog stanja. 

Član 3. 

Skupština općine Sjenica najoštrije osuđuje zloupotrebu sportskih manifestacija u cilju 

izražavanja netrpeljivosti, vjerske i nacionalne mržnje od strane ekstremnih nacionalističkih 

navijačkih grupa.  

Skupština općine zahtijeva da policija i pravosuđe adekvatno reaguju na sve takve 

događaje i sankcionišu svako ponašanje koje za cilj ima provokacije na nacionalnoj i vjerskoj 

osnovi, bilo da se radi o domaćim ili gostujućim navijačima. 

Skupština općine zahtijeva od nadležnih policijskih službi da prilikom održavanja 

sportskih manifestacija vrše detaljan pretres i ne dozvole unošenje na sportska borilišta 

transparenata, slika i zastava koje vrijeđaju bilo čija vjerska i nacionalna osjećanja. 

Član 4. 

Skupština općine konstatuje da je u cilju unapređenja lične, imovinske, saobraćajne i 

bezbjednosti građana u vanrednim situacijama, neophodno da Policijska uprava Novi Pazar i 

Policijska stanica Sjenica na principima punog međusobnog uvažavanja i neselektivne 

primene zakona značajno unaprijed svoju saradnju sa lokalnom samoupravom.  
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Član 5. 

Skupština općine Sjenica traži da se uspostavi praksa organizovanja sastanaka 

između predstavnika Policijske uprave Novi Pazar i Policijske stanice Sjenica i ovlašćenih 

predstavnika općine Sjenica na kojima bi se razmatratrala pitanja od značaja za bezbjednost 

građana i realizaciju redovnih aktivnosti obje institucije.  

U skladu sa tim, svako ograničavanje slobode kretanja građana, izmjene režima 

saobraćaja i druge promjene koje nastaju kao posljedica organizacije određenih događaja, 

moraju prethodno biti dogovorene sa lokalnom samoupravom a građani na vrijeme 

informisani.  

Skupština općine Sjenica poziva na uspostavljanje čvršće saradnje između Stanice 

saobraćajne policije Novi Pazar, lokalne samouprave Sjenica i općinskih javnih preduzeća u 

cilju efikasnijeg rješavanja saobraćajnih problema koji opterećuju svakodnevni život građana. 

Član 6. 

Skupština općine konstatuje da lokalni pravosudni organi svojim postupanjem u 

pojedinim predmetima u kojima se kao subjekt pojavljuje općina Sjenica, ozbiljno narušavaju 

principe nepristrasnosti i zakonitosti, što za posljedicu ima stvaranje nepovjerenja u pravosuđe 

i prouzrokuje ozbiljne probleme u funkcionisanju cijelog sistema lokalne samouprave.  

Posebno je zabrinjavajuće postupanje lokalnog pravosuđa kada su u pitanju predmeti 

iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa kroz koje se iz općinskog budžeta odlivaju enormna 

finansijska sredstva i dovodi u pitanje održavanje vitalnih funkcija općine.  

Skupština smatra da je neophodno da se kroz aktivan dijalog između lokalnih vlasti i 

pravosudnih organa uspostavi saradnja koja će se zasnivati na poštovanju zakona, 

međusobnom uvažavanju i potpunom razumijevanju kompleksnosti i značaja lokalne 

samouprave kao dijela državnog sistema Republike Srbije. 

Skupština općine Sjenica zahtijeva od nadležnih državnih organa da neodložno 

sprovedu brzu i efikasnu istragu radi otkrivanja, procesuiranja i kažnjavanja svih počinilaca, 

nalogodavaca i organizatora krivičnih djela počinjenih na teritoriji općine Sjenica. 

Član 7. 

Skupština općine Sjenica smatra da je potrebno preduzeti i čitav niz drugih mjera, 

kako od strane lokalnih vlasti u okviru njihovih ingerencija, tako i od strane republičkih 

organa, u cilju poštovanja uspostavljenog pravnog poretka i ostvarivanja pune ravnopravnosti 

građana bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, u skladu sa 

Ustavom i zakonima Republike Srbije.  

Skupština općine Sjenica zahtijeva od svih nadležnih republičkih organa da 
obezbijede usaglašavanje nacionalne strukture u policiji, sudstvu, tužilaštvu i ostalim 
državnim organima, institucijama i službama sa javnim ovlaštenjima u Sjenici, sa 
nacionalnom strukturom stanovništva Sjenica. 

Član 8. 

Skupština općine Sjenica očekuje sveobuhvatnu podršku od Vlade Republike Srbije u 

cilju unapređenja opšte ljudske sigurnosti građana kroz realizaciju prioritetnih razvojnih 

projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, energetske stabilnosti, putne infrastrukture, 

zaštiti od elementarnih nepogoda i reagovanju u kriznim situacijama. 
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Član 9. 

Skupština općine konstatuje da je informisanje o događanjima u Sjenici često 

neprofesionalno i opterećeno stereotipima te da u mnogim slučajevima ne odražava realno 

stanje stvari na terenu 

U cilju unapređenja informisanja najšire javnosti Republike Srbije, Skupština poziva 

sve medije, elektronske i štampane, da svoje sadržaje baziraju isključivo na činjenicama, 

kako bi kroz objektivan i profesionalan pristup doprinjeli razbijanju predrasuda koje su, kada 

je u pitanju Sjenica, još uvijek prisutne kod jednog dijela javnosti.  

Član 10. 

Skupština općine Sjenica obavezuje Savjet za bezbjednost općine Sjenica da kroz 

nastavak saradnje sa OEBS-om predloži Akcioni plan za realizaciju Strategije bezbjednosti 

općine Sjenica i isti podnese Skupštini općine na usvajanje. 

 
Član 11. 

 
Ova odluka stupa na danom objavljivanja u “Opštinskom službenom glasniku 

Sjenica”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 
 
 
 

Број: 06-6/2017-3 
Broj: 06-6/2017-3 

 
У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 

 

 
 

 
44 
 
 

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 35. stav 7., i člana 46. Stav 1. Zakona o planiranju 
i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09,81/09- ispravka,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 
42/13- odluka US, 50/13- odluka US, 54/13-rešenje US, 98/13- odluka US, 132/2014 i 
145/14), člana 25. i 31. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata 
prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015) i člana 41. stav 1. 
tačka 6. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009, 10/2010 i 
7/2015), a po pribavljenom mišljenju Komisije za planove, Skupština opštine Sjenica na 
sednici održanoj dana 19. maja 2017. godine,  donela je  
 

ODLUKU 
O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE  

KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE ZA NASELJE UZ ULICU  
ZLATARSKU DO ULICE JEZDIMIRA LOVIĆA U SJENICI 
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Broj 10 

                                   Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 

                                        Općinski službeni GLASNIK SJENICA Број 2 

 

10 Сјеница, 15. јун 2017.  
Sjenica, 15. jun 2017. 

 

 
Član 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi Plana detaljne regulacije kanalizacione 
infrastrukture za naselje uz ulicu Zlatarsku do ulice Jezdimira Lovića u Sjenici ( u daljem 
tekstu: Plan detaljne regulacije). 

 
Član 2. 

 Cilj donošenja Plana detaljne regulacije je stvaranje uslova za otpočinjanje radova na 
izgradnji infrastrukturnog objekta kanalizacije (odvođenja otpadnih voda),za naselje uz ulicu  
Zlatarsku do ulice Jezdimira Lovića u Sjenici. 
 

Član 3. 
Granica Plana detaljne regulacije je definisana kao preliminarna, a konačna granica 

će se utvrditi i definisati prilikom pripreme i verifikacije nacrta plana. 
 

Član 4. 
Plan detaljne regulacije sadržavaće sve elemente iz člana 28. Zakona o planiranju i 

izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09,81/09- ispravka,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 
42/13- odluka US, 50/13- odluka US, 54/13-rešenje US, 98/13- odluka US, 132/2014 i 
145/14), i člana 25. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i 
urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015), iskazanih kroz: 

-pravila uređenja, 
-pravila građenja i 
-grafički deo. 
Elaborat Plana detaljne regulacije izradiće se u 4 primerka u analognom i 4 primerka 

u digitalnom obliku. 
 

Član 5. 
Rok za izradu Plana detaljne regulacije je do 12 meseci od dana stupanja na snagu 

ove Odluke. 
Nosilac izrade Plana detaljne regulacije je Opštinska uprava opštine Sjenica. 
Plan detaljne regulacije izradiće Javno preduzeće za uređivanje građevinskog 

zemljišta Sjenica( Obrađivač). 
Dinamika izrade pojedinih faza se uređuje ugovorom između Investitora i Obrađivača.  

 
Član 6. 

U obuhvatu Plana detaljne regulacije moguće je vršiti adaptaciju, sanaciju i 
investiciono i tekuće održavanje do izrade Plana, a najduže do 12 meseci od donošenja ove 
Odluke. 

Član 7. 
Sredstva za izradu Plana detaljne regulacije obezbediće Investitor. 

 
Član 8. 

Za potrebe izrade Plana detaljne regulacije ne pristupa se izradi strateške procene 
uticaja na životnu sredinu. 

 
Član 9. 

Nosilac izrade plana, na osnovu sačinjenog Nacrta plana detaljne regulacije, ranog 
javnog uvida i izvršene stručne kontrole sprovešće javni uvid i stručnu raspravu u skladu sa 
odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 
72/09,81/09- ispravka,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US, 50/13- odluka US, 
54/13-rešenje US, 98/13- odluka US, 132/2014 i 145/14). 
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Član 10. 

 Obavezuje se obrađivač Plana detaljne regulacije da isti izradi u svemu prema 
odredbama važećeg zakona i podzakonskih akata. 
 

 Član 11. 
 Plan detaljne regulacije usvaja Skupština opštine Sjenica. 
 

Član 12. 
 Odluku o izradi Plana detaljne regulacije objaviti u „Opštinskom službenom glasniku 
Sjenica“. 

Član 13. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „ Opštinskom službenom 

glasniku Sjenica“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 
 
 
 

Број: 06-6/2017-13 
Broj: 06-6/2017-13 

 
У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник РС“ број 129/07 
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 41. Статута општине Сјенице („Општински 
службени гласник Сјеница”, број 3/09 , 10/10 и 7/15) и члана 257.  И члана 258. став 1. 
Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник 
РС", бр. 30/10),  Скупштина општине Сјеница , на седници одржаној 19. маја 2017. 
године , доноси  
 

ЗАKЉУЧАK 
 
Одбацује се захтев Kалендер Невзада из Сјенице , изјављен преко пуномоћника Арсић 
Милунке , број 022-921/2016 од 9. децембра 2016. године јер је исти поднет од стране 
неовлашћеног лица.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Kалендер Невзад из Сјенице , преко пуномоћника Арсић Милунке , адвокатице из 
Пожеге , поднео је захтев Скупштини општине Сјеница којим на основу члана 257. 
Закона о општем управном поступку тражи да се решење Скупштине општине Сјеница 
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број 06-4/2013-7 од 17. априла 2013. године поништи сматрајући да је исто незаконито 
из разлога јер је оставинским решењем Основног суда у Сјеници број 0-73/2015 од 21. 
августа 2015. године , поред осталих и он проглашен за наследника иза смрти свог оца 
пок. Kалендер Фехима.  
 
Скупштина општине Сјеница је пре одлучивања овај захтев доставила надлежном 
одељењу Општинске управе општине Сјеница како би прибавила мишљење . 
Надлежно одељење је Скупштини општине Сјеница у фебруару 2017. године 
доставило мишљење да је захтев Kалендер Невзада неоснован и да га као такав 
треба одбити.  
 
Чланом 257. Закона о општем управном поступку је предвиђено да се ништавим 
оглашава решење: 
 
1) које је у управном поступку донесено у ствари из судске надлежности или у ствари о 
којој се уопште не може решавати у управном поступку; 
 
2) које би својим извршењем могло проузроковати неко дело кажњиво по кривичном 
закону; 
 
3) чије извршење није могуће; 
 
4) које је донео орган без претходног захтева странке (члан 116), а на то странка није 
накнадно изричито или прећутно пристала; 
 
5) које садржи неправилност која је по некој изричитој законској одредби предвиђена 
као разлог ништавости.  
 
Чланом 258. став 1. Закона о општем управном поступку је прописано да се решење 
може у свако доба огласити ништавим по службеној дужности или по предлогу странке 
или јавног тужиоца.  
 
Kако подносилац захтева Kалендер Невзад није био странка у предметном поступку 
који је окончан оспореним решењем Скупштине општине Сјеница број 06-4/2013-7 од 
17. априла 2013. године то значи да он не спада у круг лица из члана 258. став 1. 
Закона о општем управном поступку те је реч о захтеву лица које није овлашћено за 
истицање оваквог захтева.  
 
Из напред наведених разлога решено је као у диспозитиву овог решења.  
 
Поука о правном средству: Против овог закључка не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор код Управног суда у Београду – Одељење у Kрагујевцу у 
року од 30 дана од пријема овог решења. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

 
 
 

Број: 06-6/2017-17 
Broj: 06-6/2017-17 
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У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014 – др. закон i 101/2016 – др. закон) и члана 41. Статута општине 
Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“ број 3/09 , 10/10 и  7/15), Скупштина 
општине Сјеница , на седници одржаној дана 19. маја 2017. године, разматрајући План 
рада за 2017. годину ЈУ „Туристичке организација Сјеница“ ,  донела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
Даје се сагласност на План рада за 2017. годину ЈУ „Туристичка организација 

Сјеница“  . 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

 
 

Број: 06-6/2017-10-1 
Broj: 06-6/2017-10-1 

 
У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014 – др. закон i 101/2016 – др. закон) и члана 41. Статута општине 
Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“ број 3/09 , 10/10 и  7/15), Скупштина 
општине Сјеница , на седници одржаној дана 19. маја 2017. године, разматрајући 
Извештај о раду за 2016. годину ЈУ „Туристичка организација Сјеница“ ,  донела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
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Усваја се Извештај о раду за 2016. годину ЈУ „Туристичка организација Сјеница“. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

 
 

Број: 06-6/2017-10 
Broj: 06-6/2017-10 

 
У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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На основу члана 32. и  97. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ , 
број 129/07 , 83/14 - др.закон и 101/16 - др. закон) и члана 41. и 122. Статута општине 
Сјеница (“Општински службени гласник Сјеница”, бр. 3/09 , 10/10 и 7/15), , Скупштина 
општине Сјеница , на седници одржаној дана 19. маја 2017. године, донела је  
 

ОДЛУКУ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Предмет уређивања 

 
Члан 1 

Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор и 
престанак дужности заштитника грађана и друга питања од значаја за рад заштитника 
грађана. 

Члан 2 
Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује 
повреде учињене актима, радњама или нечињењем Општинске управе општине 
Сјеница, Општинског јавног правобранилаштва и јавних служби чији је оснивач 
општина Сјеница (у даљем тексту: субјекти контроле) ако се ради о повреди прописа и 
општих аката општине Сјеница (у даљем тексту: општина). 
Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине општине Сјеница (у 
даљем тексту: Скупштина), председника општине Сјеница  (у даљем тексту: 
председник) и Општинског већа општине Сјеница (у даљем тексту: Општинско веће). 
 

Самосталност и независност 
Члан 3 

Заштитник грађана је орган који је самосталан и независан у обављању послова 
утврђених овом одлуком и нико нема право да утиче на његов рад и поступање. 
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Заштитник грађана за свој рад одговара Скупштини. 
Заштитник грађана врши своју дужност у оквиру Устава, закона, других прописа и 
општих аката и у свом раду придржава се начела правде и правичности. 

 
Седиште 
Члан 4 

Седиште заштитника грађана је у Сјеници , улица Краља Петра Првог , број 1.  
 

Јавност рада 
Члан 5 

Рад заштитника грађана је јаван. 
Јавност рада заштитника грађана обезбеђује се подношењем и објављивањем 
годишњег и посебних извештаја и на други начин који заштитник грађана одреди. 

 
II - НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА 

Надлежност 
Члан 6 

Заштитник грађана контролише остваривање права грађана, утврђује повреде учињене 
актима, радњама или нечињењем субјеката контроле, ако се ради о повреди прописа и 
општих аката општине. 
 

Овлашћења 
Члан 7 

Заштитник грађана, поред права на покретање и вођење поступка, има право да 
пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима 
из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређења рада субјеката контроле 
и унапређења заштите људских слобода и права. 
 

Учешће у изради прописа 
Члан 8 

Заштитник грађана подноси надлежном органу општине иницијативу за измену и 
допуну прописа и општих аката општине ако сматра да до повреде права грађана 
долази због недостатака у тим актима, као и да иницира доношење нових прописа и 
других општих аката општине када сматра да је то од значаја за заштиту права 
грађана. 
 
Заштитник грађана даје мишљење Општинском већу и другом овлашћеном предлагачу 
на нацрт прописа или општег акта општине када се њиме уређују питања од значаја за 
заштиту и унапређење права грађана. 
 

Покретање поступка пред Уставним судом 
Члан 9 

Заштитник грађана подноси иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и 
законитости закона, других прописа и општих аката којима се уређују питања која се 
односе на права грађана, уколико сматра да исти нису у складу са уставом и законом. 
 

Покретање поступка пред надлежним органима 
Члан 10 

Заштитник грађана је овлашћен да јавно препоручи разрешење функционера који је 
одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског 
поступка против запосленог у субјекту контроле који је непосредно одговоран за 
учињену повреду и то ако из поновљеног понашања функционера или запосленог 
произилази намера да одбијају сарадњу са Заштитником грађана или ако се утврди да 
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је учињеном повредом грађанину причињена материјална или друга штета већих 
размера. 

Члан 11 
Када нађе да у радњама руководећег радника или запосленог у субјекту контроле има 
елемената кривичног или другог кажњивог дела, заштитник грађана је овлашћен да 
надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, 
прекршајног или другог одговарајућег поступка. 
 

Обавеза сарадње са заштитником грађана 
Члан 12 

Субјекти контроле обавезни су да сарађују са заштитником грађана. 
Заштитник грађана има право да обави разговор са сваким запосленим лицем субјекта 
контроле када је то од значаја за поступак који води. 
 

Члан 13 
Председник Скупштине, председник општине, чланови Општинског већа, начелник 
Општинске управе општине Сјеница, општински јавни правобранилац и директори 
јавних служби чији је оснивач Општина дужни су да приме, без одлагања, а најкасније 
у року од 15 дана, заштитника грађана на његов захтев. 
 

III - ПОСТУПАК 
Покретање поступка 

Члан 14 
Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој 
иницијативи. 
Свако физичко или правно лице, домаће или страно које сматра да су му актом, 
радњом или нечињењем субјекта контроле повређена права може да поднесе 
притужбу заштитнику грађана. 
Лице из става 2. овог члана може се обратити заштитнику грађана и преко 
одговарајућег удружења, односно организације. 
Притужбу у име малолетног лица подноси родитељ, односно законски заступник, а ако 
се ради о повреди права правног лица притужбу подноси лице овлашћено за 
заступање тог правног лица. 
Заштитник грађана не поступа по анонимној притужби. 
Ако сматра да у анонимној притужби има основа за његово поступање, заштитник 
грађана покреће поступак по сопственој иницијативи. 
 

Члан 15 
Пре подношења притужбе заштитнику грађана, подносилац притужбе је дужан да 
покуша да заштити своја права у одговарајућем правном поступку. 
Заштитник грађана ће упутити подносиоца притужбе на покретање одговарајућег 
правног поступка, ако је такав поступак предвиђен, и неће поступати по притужби док 
претходно не буду исцрпљена сва правна средства, у одговарајућем правном поступку. 
Изузетно од става 2. овог члана, заштитник грађана може покренути поступак и пре 
него што су исцрпљена сва правна средства ако би подносиоцу притужбе била нанета 
ненадокнадива штета или кад заштитник грађана оцени да је дошло до грубог кршења 
начела самосталности и законитости, стручности, непристрасности и политичке 
неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања странака у 
субјекту контроле. 
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Притужба 
Члан 16 

Притужба садржи назив субјекта на чији се рад односи, опис повреда права, чињенице 
и доказе који поткрепљују наводе из притужбе, податке о томе која су правна средства 
искоришћена, као и име и адресу подносиоца. 
Притужба се подноси у писаној форми (укључујући и електронску комуникацију) или 
усмено на записник и за њено подношење не плаћа се такса нити било која друга 
накнада. 
 

Допуна притужбе 
Члан 17 

Ако притужба не садржи све потребне податке, заштитник грађана може затражити да 
се она допуни у року који он одреди. 
 

Рок за подношење притужбе 
Члан 18 

Притужба се може поднети најкасније у року од једне године од извршене повреде 
права грађана, односно од последњег поступања или непоступања субјекта контроле у 
вези са учињеном повредом права грађана. 
  

Непоступање по притужби 
Члан 19 

Заштитник грађана је дужан да поступи по свакој притужби осим: 
 
1) ако предмет на који се односи притужба не спада у надлежност заштитника 
грађана; 
2) ако је притужба поднета по истеку прописаног рока из члана 18. одлуке; 
3) ако је притужба поднета пре употребе свих расположивих правних средстава, а 
нису испуњени услови из члана 17. став 3. одлуке; 
4) ако је притужба анонимна, осим у случају из члана 14. став 6. одлуке; 
 
5) ако притужба не садржи потребне податке, а подносилац недостатак не отклони 
ни у накнадном року одређеном за допуну притужбе, нити се обрати заштитнику 
грађана за стручну помоћ у отклањању недостатка. 
Ако због неког од разлога из става 1. овог члана нема основа за поступање Заштитника 
грађана, заштитник грађана ће одбацити притужбу, о чему је дужан да обавести 
подносиоца притужбе, уз навођење разлога за одбацивање. 

 
Обавештење 

Члан 20 
О покретању и завршетку поступка заштитник грађана обавештава подносиоца 
притужбе, као и субјект контроле против којег је поднета притужба. 
Субјект контроле је обавезан да одговори на све захтеве заштитника грађана, као и да 
му достави све тражене информације и списе у року који он одреди, а који не може 
бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана. 
Заштитник грађана може, у нарочито оправданим случајевима, да субјекту контроле не 
открије идентитет подносиоца притужбе. 
Заштитник грађана може затражити додатне податке и информације у новом року ако 
оцени да изјашњење субјекта контроле не садржи све потребне податке. 
 

Обавезе субјекта контроле 
Члан 21 

Субјект контроле је дужан да заштитнику грађана, на његов захтев, стави на 
располагање све податке, службене списе, документацију без обзира на степен 
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тајности, осим када је то у супротности са законом те да му омогући приступ свим 
просторијама. 
Уколико субјект контроле не поступи у остављеном року, мора образложити разлоге за 
непоступање по захтеву заштитника грађана. 
Непоступање по захтеву заштитника грађана сматра се ометањем његовог рада и о 
томе заштитник грађана може да обавести непосредно вишег руководећег радника 
субјекта контроле односно надлежни орган или јавност. 
  

 
Обустава поступка 

Члан 22 
Заштитник грађана ће обуставити поступак по притужби ако: 
 
1) подносилац притужбе не сарађује у поступку; 
2) подносилац притужбе повуче притужбу; 
3) субјект контроле против којег је поднета притужба у међувремену отклони 
учињену повреду; 
4) утврди да је након подношења притужбе покренут одговарајући правни 
поступак. 
 

Стручњаци и сведоци 
Члан 23 

Заштитник грађана може, ради утврђивања чињеница, као стручњака или сведока, 
позвати свако лице које поседује сазнања, односно информације о наводима из 
притужбе. 
 

Препорука 
Члан 24 

Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности заштитник грађана може 
обавестити подносиоца притужбе да је притужба неоснована или може утврдити да су 
постојали недостаци у раду субјекта контроле. 
Ако нађе да су постојали недостаци у раду субјекта контроле заштитник грађана ће 
упутити препоруку субјекту контроле о томе како би уочени недостатак требало 
отклонити. 
Субјект контроле је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана добијања 
препоруке, достави извештај о предузетим радњама ради отклањања недостатка, 
односно да га обавести о разлозима због којих није поступио по препоруци. 
Уколико субјект контроле не поступи по препоруци, заштитник грађана се може 
обратити јавности односно надлежном органу, а може и да препоручи утврђивање 
одговорности руководећег радника субјекта контроле. 

 
IV - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

Члан 25 
Заштитник грађана подноси Скупштини редован годишњи извештај о раду. 
Годишњи извештај садржи податке о активностима у претходној години, о уоченим 
недостацима у раду субјеката контроле, као и предлоге за побољшање положаја 
грађана у односу на те субјекте. 
Годишњи извештај подноси се до 15. марта текуће за претходну годину. 
Годишњи извештај објављује се у "Општинском службеном гласнику Сјеница" и на 
званичној интернет страници општине. 
У току године, заштитник грађана може да поднесе и посебне извештаје, ако за тим 
постоји потреба. 
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V - ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ 
 

Избор и мандат заштитника грађана 
Члан 26 

Скупштина бира заштитника грађана на предлог више од једне трећине одборника 
већином гласова од укупног броја одборника. 
Заштитник грађана бира се на време од пет година и на исту дужност може бити 
изабран највише два пута узастопно. 
Заштитник грађана ступио је на дужност моментом полагања заклетве. 
 
 

Члан 27 
Поступак за избор заштитника грађана започиње се најкасније три месеца пре истека 
мандата заштитника грађана. 
 

Услови за избор заштитника грађана 
Члан 28 

За заштитника грађана може бити изабран држављанин Републике Србије под 
условом: 
1) да је дипломирани правник; 
2) да има најмање десет година радног стажа на правним пословима који су од 
значаја за обављање послова из надлежности заштитника грађана; 
3) да има положен правосудни испит и 
4) да има запажено искуство у заштити права грађана. 
 

Заменик заштитника грађана 
Члан 29 

 
Заштитник грађана има заменика (у даљем тексту: заменик) који му помаже у 
обављању послова, у оквиру овлашћења која му он пренесе. 
Заменик заштитника грађана бира се до истека периода на који је изабран заштитник 
грађана. 
Приликом давања овлашћења заменику, заштитник грађана води рачуна да се 
обезбеди одређена специјализација за обављање послова, нарочито у погледу права 
детета, права особа са инвалидитетом и др. 
Заштитник грађана одређује заменика који га замењује у случају одсутности или 
спречености да обавља своје послове. 

 
Услови за избор заменика 

Члан 30 
Заменика бира Скупштина, на предлог заштитника грађана, под условима и у поступку 
предвиђеном за избор заштитника грађана, до истека периода на који је изабран 
заштитник грађана. 

 
Члан 31 

Скупштина бира заменика на предлог заштитника грађана, већином гласова од укупног 
броја одборника. 
Заменик заштитника грађана ступио је на дужност моментом полагања заклетве. 
 

Неспојивост функције 
Члан 32 

Заштитник грађана и заменик не могу бити чланови политичке странке и не могу 
обављати другу јавну функцију, нити професионалну делатност, нити другу дужност 
или посао који би могао утицати на њихову самосталност и независност. 
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Заштитник грађана и заменик имају положај функционера у смислу закона којим се 
уређује спречавање сукоба интереса у вршењу јавних функција и на њих се у целини 
примењују одредбе тог закона. 
Даном ступања на дужност заштитнику грађана, односно заменику престају све јавне, 
професионалне и друге функције, односно дужности или послови које је до тада 
обављао ако су супротни одредбама ове одлуке, као и чланство у политичким 
организацијама. 

Заклетва 
Члан 33 

Заштитник грађана и заменик пре ступања на дужност полажу заклетву која гласи: 
"Заклињем се да ћу своју дужност обављати одговорно, непристрасно и независно, у 
складу са Уставом, законом и другим прописима и да ћу савесно радити на заштити и 
унапређењу људских права и слобода." 
Заштитник грађана и заменик заштитника грађана полажу заклетву пред председником 
Скупштине. 
Ако заштитник грађана, односно заменик без оправданог разлога не ступи на дужност у 
року од осам дана од дана полагања заклетве, сматра се да није изабран што 
Скупштина констатује на основу обавештења председника Скупштине на првој 
наредној седници. У том случају одмах се покреће поступак за избор новог заштитника 
грађана, односно његовог заменика. 
 

Престанак дужности 
Члан 34 

Заштитнику грађана, односно његовом заменику престаје дужност: 
1) истеком мандата; 
2) разрешењем; 
3) смрћу; 
4) оставком; 
5) губитком држављанства; 
6) испуњењем услова за пензију у складу са законом; 
7) ако трајно изгуби способност за обављање дужности. 
 

Разрешење 
Члан 35 

Заштитник грађана се разрешава дужности ако: 
1) ако је члан политичке странке, обавља другу јавну функцију, професионалну 
делатност, односно другу дужност или посао који би могао утицати на његову 
самосталност и независност, ако поступа супротно закону којим се уређује спречавање 
сукоба интереса при вршењу јавних функција; 
2) ако правоснажно буде осуђен за кривично дело. 
Предлог за разрешење заштитника грађана подноси најмање 1/3 одборника у 
Скупштини, а одлука о разрешењу доноси се већином гласова укупног броја 
одборника. 
Заштитник грађана и заменик имају право да се на седници Скупштине на којој се 
одлучује о њиховом разрешењу обрате одборницима. 

 
Члан 36 

У случају престанка дужности заштитника грађана, до избора новог заштитника 
грађана ову дужност обавља заменик кога је заштитник грађана одредио да га 
замењује у случају одсутности или спречености да обавља своје послове. 
Ступањем на дужност новог заштитника грађана престаје дужност заменицима и 
започиње се поступак избора нових заменика. 
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Суспензија 
Члан 37 

Скупштина, на предлог најмање 1/3 одборника, одлучује већином гласова од укупног 
броја одборника, о суспензији заштитника грађана, односно заменика ако је: 
1) против њега одређен притвор; 
2) осуђен за кривично дело, а пресуда није постала правоснажна. 
Скупштина ће већином гласова од укупног броја одборника, укинути суспензију чим 
престану разлози за њено увођење. 
 

 
Разрешење заменика 

Члан 38 
Заменик се разрешава дужности из разлога утврђених овом одлуком за разрешење 
заштитника грађана. 
Предлог за разрешење заменика заштитника грађана подноси најмање 1/3 одборника у 
Скупштини као и заштитник грађана, а одлука о разрешењу доноси се већином гласова 
од укупног броја одборника. 

 
Акт о разрешењу 

Члан 39 
Заштитник грађана, односно заменик је разрешен даном доношења акта о разрешењу. 
 

VI - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
Плата 

Члан 40 
Заштитник грађана има право на плату . 
Kоефицијент за обрачун и исплату заштитника грађана износи 7.30. 
Плата заштитника грађана обрачунава се применом основице за обрачун и исплату 
плата народних посланика на сталном раду у Народној скупштини Републике Србије. 
Заменик има право на плату у висини плате руководећег радника организационе 
јединице Општинске управе општине Сјеница. 

 
Остала права 

Члан 41 
Заштитник грађана и заменик остварују друга права из рада и по основу рада у складу 
са прописима којима су ова питања уређена за изабрана лица у органима општине. 

 
Право на мишљење 

Члан 42 
Заштитник грађана и заменик не могу бити позвани на одговорност за мишљење, 
препоруку, критику или предлог који су дали у вршењу своје дужности. 
 
Заштитник грађана и заменик не могу давати изјаве политичке природе. 
 

Обавеза чувања тајне 
Члан 43 

Заштитник грађана и заменик обавезни су да чувају као тајну податке до којих су 
дошли вршењем дужности. 
Обавеза чувања тајне остаје на снази и по престанку дужности. 
Обавеза чувања тајне утврђена у ст. 1. и 2. овог члана односи се и на запослене у 
Стручној служби заштитника грађана. 
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VII - СРЕДСТВА ЗА РАД 
Средства за рад заштитника грађана 

Члан 44 
Средства за рад заштитника грађана обезбеђују се у буџету општине. 
Заштитник грађана сачињава предлог потребних средстава за рад у наредној години и 
доставља га Општинском већу преко организационе јединице Општинске управе 
општине Сјеница надлежне за послове финансија ради укључивања у предлог буџета 
општине. 
 

VIII - СТРУЧНА СЛУЖБА 
Образовање Стручне службе 

Члан 45 
За вршење стручних и административних послова образује се Стручна служба 
заштитника грађана (у даљем тексту: Стручна служба). 
Радом Стручне службе руководи секретар, који мора бити дипломирани правник са 
најмање пет година радног стажа, а мора испуњавати и друге услове за рад у јединици 
локалне самоуправе. 
Секретара поставља и разрешава заштитник грађана. 
Заштитник грађана доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
на који претходну сагласност даје Општинско веће. 
На секретара и запослене у Стручној служби примењују се прописи којима се уређују 
радни односи запослених у јединици локалне самоуправе. 
 

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 46 

Скупштина ће изабрати заштитника грађана у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
Заштитник грађана ће поднети предлог за избор заменика у року од месец дана од 
дана ступања на дужност. 
 

Члан 47 
Заштитник грађана ће донети акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у року од 30 дана од дана ступања на дужност. 
 

Члан 48 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном 
гласнику Сјеница ". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 
 
 

Број: 06-6/2017-16 
Broj: 06-6/2017-16 

 
У Сјеници, 19. мај 2017. године 
U Sjenici, 19. maj 2017. godine 

Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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